
 

UCHWAŁA Nr 2300/13 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

Z DNIA 6 listopada 2013r. 

 

W SPRAWIE: 

przyjęcia RRaappoorrttuu  SSttaaccjjoonnaarrnnaa  ii  CCaałłooddoobboowwaa  DDzziiaałłaallnnoośśćć  PPooddmmiioottóóww  LLeecczznniicczzyycchh  

WWoojjeewwóóddzzttwwaa  ŚŚwwiięęttookkrrzzyysskkiieeggoo  ww  22001122  rrookkuu 

 

NA PODSTAWIE: 

art.14 ust.1 pkt.2 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2013 roku, poz.596 z późniejszymi zmianami), uchwala się, 

co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się Raport Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych 

Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku, zwany dalej Raportem, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Raport podlega opublikowaniu na stronie internetowej Województwa Świętokrzyskiego. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

           WICEMARSZAŁEK 

                WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 

 

         GRZEGORZ ŚWIERCZ 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr 2300/13 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

z dnia 6 listopada 2013r. 

 

WW  SSPPRRAAWWIIEE::  

przyjęcia RRaappoorrttuu  SSttaaccjjoonnaarrnnaa  ii  CCaałłooddoobboowwaa  DDzziiaałłaallnnoośśćć  PPooddmmiioottóóww  LLeecczznniicczzyycchh  

WWoojjeewwóóddzzttwwaa  ŚŚwwiięęttookkrrzzyysskkiieeggoo  ww  22001122  rrookkuu 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych określiła zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia 

równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, które obejmują między innymi tworzenie 

warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Powierzyła również samorządom 

województw zadania związane z inspirowaniem i promowaniem rozwiązań w zakresie 

restrukturyzacji w ochronie zdrowia. Wspierane powinny być przede wszystkim działania 

umożliwiające osiągnięcie wyższej efektywności systemu oraz działania umożliwiające 

zakładom rozwój i rozmieszczenie zgodne z potrzebami zdrowotnymi, wynikającymi 

z dynamiki długookresowych trendów demograficznych. Działania związane z planowaniem 

i wprowadzeniem przez poszczególne samorządy terytorialne oraz podmioty lecznicze zmian 

organizacyjnych, związanych z alokacją zasobów a także zmianą zakresu i struktury 

wykonywanych świadczeń zdrowotnych, powinny bazować na analizie aktualnej sytuacji 

poszczególnych poziomów regionalnego systemu opieki zdrowotnej. 

 W związku z powyższym sporządzono kolejny raport zawierający analizę zmian 

dotyczących stacjonarnej i całodobowej działalności podmiotów leczniczych na terenie 

województwa świętokrzyskiego w latach 2011 – 2012. 
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SSttrreesszzcczzeenniiee  ii  WWnniioosskkii  

 Na koniec 2012 roku na terenie Województwa Świętokrzyskiego funkcjonowało nadal 

26 szpitali
1
, w tym 18 których podmiotem tworzącym

2
 były samorządy terytorialne, 

1 utworzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz 7, które stanowiły 

przedsiębiorstwo
3
 podmiotu leczniczego będącego przedsiębiorcą. Samorząd województwa 

był organem założycielskim łącznie 6 szpitali, w tym 5 szpitali ogólnych i 1 szpitala 

psychiatrycznego natomiast samorządy powiatowe 12 szpitali ogólnych. Liczba szpitali, 

funkcjonujących w strukturze samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
4
 oraz 

szpitali stanowiących przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego będącego przedsiębiorcą, nie 

uległa zmianie w stosunku do 2011 roku. 

W 2012 roku na terenie naszego regionu funkcjonowało także 17 zakładów 

opiekuńczo – leczniczych, pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów, które realizowały 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne. Ich liczba zmniejszyła 

się o 1 w stosunku do 2011 roku, w tym liczba zakładów stanowiących przedsiębiorstwo 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie uległa zmianie. Zmniejszyła się 

natomiast o 1 liczba przedsiębiorstw realizujących stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne w ramach opieki długoterminowej w podmiotach leczniczych funkcjonujących 

w formie przedsiębiorstwa. 

Szpitale ogólne i psychiatryczne oraz przedsiębiorstwa realizujące świadczenia 

w ramach opieki długoterminowej (bez szpitala MSWiA) dysponowały w 2012 roku łącznie 

7 565 łóżkami, których liczba zwiększyła się o 76 w stosunku do 2011r. W zakresie 

podstawowych specjalności medycznych opieki krótkoterminowej nastąpiło zwiększenie 

liczby łóżek o 17 tj. z 5 848 w 2011r. do 5 865 w 2012r. W opiece długoterminowej liczba 

łóżek zwiększyła się o 63 (z 641 w 2011r. do 704 w 2012r.), w tym w samodzielnych 

publicznych zakładach opieki długoterminowej liczba łóżek zwiększyła się o 11 natomiast 

w pozostałych podmiotach leczniczych o 52. W opiece psychiatrycznych liczba łóżek nie 

uległa zmianie w stosunku do 2011r. i nadal utrzymywała się na poziomie 959 łóżek. W 2012 

                                                           
1
 sszzppiittaall – przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność lecznicza 

w rodzaju świadczenia szpitalne (art.2 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej) 
2
 ppooddmmiioott  ttwwoorrzząąccyy – podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo jednostki budżetowej (art. 2 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej) 
3
 pprrzzeeddssiięębbiioorrssttwwoo – zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje 

określony rodzaj działalności leczniczej (art. 2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej) 
4
 ssaammooddzziieellnnyy  ppuubblliicczznnyy  zzaakkłłaadd  ooppiieekkii  zzddrroowwoottnneejj  – podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą (art.4 ust.1 

pkt.2 i art. 2 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej) 
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roku wskaźnik liczby łóżek na 10 tys. mieszkańców regionu dla podstawowych specjalności 

medycznych opieki krótkoterminowej był niższy o 0,7 od wskaźnika przyjętego 

w dokumentach dotyczących optymalnej liczby łóżek w poszczególnych województwach
,5
 

natomiast dla opieki psychiatrycznej był niższy o 0,2 od wskaźnika przyjętego w Narodowym 

Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego
6,7

. (Tab.1) 

W 2012 roku leczonych było łącznie 295 970 osób czyli o 5 434 osoby (1,9%) więcej 

w stosunku do 2011 roku. W latach 2011 – 2012 wzrost liczby leczonych nastąpił w zakresie 

podstawowych specjalności medycznych opieki krótkoterminowej (o 5 098 osób), 

pozostałych specjalności medycznych opieki krótkoterminowej (o 227 osób) oraz opiece 

długoterminowej (o 233 osoby). W zakresie opieki psychiatrycznej wystąpiło natomiast 

zmniejszenie liczby leczonych (o 124 osoby). 

W 2012 roku średni czas leczenia uległ skróceniu o 0,3 dnia w stosunku do 2011 roku 

i wynosił 6,9 dnia. Skrócenie średniego czasu pobytu nastąpiło w opiece krótkoterminowej 

o 0,1 dnia, opiece długoterminowej o 6,1 dnia oraz opiece psychiatrycznej o 5,3 dnia. 

W pozostałych specjalnościach opieki krótkoterminowej czas pobytu utrzymywał się na 

poziomie 2011 roku i wynosił 0,3 dnia. W większości podstawowych specjalności 

medycznych opieki krótkoterminowej czas ten był nadal krótszy od przyjętych kierunkowych 

wskaźników dotyczących średniego czasu leczenia
8
. 

Tabela 1 WWsskkaaźźnniikkii  oorraazz  ssttrruukkttuurraa  łłóóżżeekk  ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  śśwwiięęttookkrrzzyysskkiimm  ww  llaattaacchh  22001122  ––  

22001111  

OPIEKA 

Ministerstwo Zdrowia 
stan na 

31.12.2011. 

zmiana 

2011-

2012 

stan na 

31.12.2012. 

proponowany 

wskaźnik 
łóżek na 10 

tys. 

proponowana 

liczba łóżek 
wg 

wskaźnika 

różnica 

pomiędzy liczbą 

łóżek wg 
wskaźnika a 

stanem na 

31.12.2012. 

ilość 
łóżek 

ilość 

łóżek na 

10 tys.* 

ilość 
łóżek 

ilość 

łóżek na 

10 tys.* 

KRÓTKOTERMINOWA - 

specjalności podstawowe 
46,7 5 900 -35 5 848 45,8 17 5 865 46,0 

KRÓTKOTERMINOWA - 

specjalności pozostałe 
x x x 41 0,32 -4 37 0,29 

DŁUGOTERMINOWA x x x 641 5,0 63 704 5,5 

PSYCHIATRYCZNA 7,7 981 -22 959 7,5 0 959 7,5 

RAZEM: x x x 7 489 58,6 76 7 565 59,4 

* populacja ogółem - liczba ludność stan w dniu: 31.12.2011. – 1 278 116; 31.12.2012. – 1 273 955 (GUS) 

                                                           
5
 PZH: Wskaźniki dla projektu tworzenia sieci szpitali z elementami analizy sytuacji demograficznej i stanu 

zdrowia ludności. MZ, Warszawa 2006. 
6
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego. 
7
 Uchwała Nr XXI/363/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie 

uchwalenia Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2011 – 2015. 
8
 PZH: Wskaźniki do projektu tworzenia sieci szpitali z elementami analizy sytuacji demograficznej i stanu 

zdrowia ludności. MZ, Warszawa 2006. 
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W większości zakresów opieki nastąpiło zmniejszenie wykorzystania łóżek 

w stosunku do 2011r. Największy spadek wykorzystania łóżek wystąpił w opiece 

psychiatrycznej o 18,4%. W opieki długoterminowej nastąpiło zmniejszenie wykorzystania 

łóżek o 10,4% natomiast w podstawowych specjalnościach opieki krótkoterminowej o 0,2%. 

Zwiększenie wykorzystania łóżek nastąpiło jedynie w pozostałych specjalnościach opieki 

krótkoterminowej o 4,88%. W większości podstawowych specjalności medycznych opieki 

krótkoterminowej wykorzystanie łóżek w % było nadal niższe od przyjętych kierunkowych 

wskaźników dotyczących wykorzystania łóżek
9
. Najniższe wykorzystanie łóżek w tej grupie 

utrzymywało się w oddziałach okulistycznych (2012r. – 32,5%; 2011r. – 31,8%), chorób 

zakaźnych (2012r. – 48,4%; 2011r. - 52,2%), chirurgii dziecięcej (2012r. – 50,0%; 2011r. – 

52,3%). 

WWnniioosskkii  -  w latach 2012 - 2011: 

1. Zmiana struktury przedsiębiorstw realizujących stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne dotyczyła jedynie przedsiębiorstw wykonujących świadczenia inne niż 

szpitalne, których liczba zmniejszyła się o 1. Liczba szpitali nie uległa natomiast zmianie 

w stosunku do 2011 roku. 

2. Wynikiem prowadzonych działań zmierzających do zmiany struktury łóżek było: 

a- zwiększenie liczby łóżek w zakresie podstawowych specjalności medycznych opieki 

krótkoterminowej o 17 (0,3%) w stosunku do 2011r., 

b- zwiększenie liczby łóżek w opiece długoterminowej o 63 (9,8%) w stosunku do 2011r. 

3. W zakresie psychiatrycznej stacjonarnej opieki zdrowotnej liczba łóżek w szpitalach 

psychiatrycznych oraz w szpitalach ogólnych po raz kolejny nie uległa zmianie 

i utrzymywała się na poziomie w latach 2011 - 2010. 

4. W zakresie podstawowych specjalności medycznych opieki krótkoterminowej: 

a- zmniejszono przeciętny pobyt chorego w dniach o 0,1 dnia (5,6 dnia) w stosunku do 

2011 roku, w większości specjalności czas ten był krótszy od rekomendowanego 

średniego czasu leczenia, 

b- zmniejszono w stosunku do 2011 roku wykorzystanie łóżek w 11 specjalnościach 

medycznych. Wskaźnik ten był wyższy od rekomendowanego wykorzystania łóżek 

jedynie w 7 specjalnościach.   

                                                           
9
 PZH: Wskaźniki do projektu tworzenia sieci szpitali z elementami analizy sytuacji demograficznej i stanu 

zdrowia ludności. MZ, Warszawa 2006. 
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WWyykkaazz  ppooddmmiioottóóww  lleecczznniicczzyycchh  rreeaalliizzuujjąąccyycchh  ssttaaccjjoonnaarrnnee  ii  ccaałłooddoobboowwee  

śśwwiiaaddcczzeenniiaa  ooppiieekkii  zzddrroowwoottnneejj  nnaa  tteerreenniiee  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  ŚŚwwiięęttookkrrzzyysskkiieeggoo  
stan w dniu 31.12.2012r.10

,11 

sszzppiittaallnnee  

AA  --  ssaammooddzziieellnnee  ppuubblliicczznnee  zzaakkłłaaddyy  ooppiieekkii  zzddrroowwoottnneejj::  

uuttwwoorrzzoonnee  pprrzzeezz  WWoojjeewwóóddzzttwwoo  ŚŚwwiięęttookkrrzzyysskkiiee  

1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach (KR 000000014597; W-26) 

2. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach (KR 

000000014585; W-26) 

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze (KR 000000014607; W-26) 

4. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (KR 000000014611; W-26) 

5. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (KR 000000014590; W-26) 

6. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy (szpital psychiatryczny KR 000000014609; W-26) 

uuttwwoorrzzoonnee  pprrzzeezz  SSaammoorrzząąddyy  PPoowwiiaattoowwee  

1. Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach (KR 

000000014618; W-26) 

2. Szpital Powiatowy w Chmielniku (KR 000000014616; W-26) 

3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju (KR 000000014617; W-26) 

4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej (KR 000000014575; W-26) 

5. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich (KR 000000014586; W-26) 

6. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (KR 000000014595; W-26) 

7. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (KR 000000014625; W-26) 

8. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu (KR 000000014784; W-26) 

9. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej (KR 000000014643; W-26) 

10. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach (KR 000000014630; W-26) 

11. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie (KR 000000014786; W-26) 

12. Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe (KR 000000014598; W-26) 

BB  --  iinnnnee  ppooddmmiioottyy  lleecczznniicczzee::  

1. „Twoje Zdrowie” – Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w Katowicach, Szpital Twoje Zdrowie 

w Opatowie (KR 000000012234; W-24) 

2. Szpital Kielecki św. Aleksandra sp. z o.o. w Kielcach (KR 000000020682; W-26) 

3. ARTMEDIK sp. z o. o. w Jędrzejowie, Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego 

w Jędrzejowie (KR 000000022124; W-26) 

4. „Uzdrowisko Busko – Zdrój” SA w Busku – Zdroju, Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno – 

Rehabilitacyjny „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku – Zdroju (KR 000000014745; W-26) 

5. American Heart of Poland SA w Ustroniu, Polsko Amerykańskie Kliniki Serca Centrum 

Kardiologiczno – Angiologiczne im. dr Wadiusza Kiesza w Starachowicach (KR 000000012184; W-24) 

6. Intercard Sp. z o.o. w Krakowie, Intercard Sp. z o.o. Oddział Kardiologii Inwazyjnej - 

Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie (KR 000000026110; W-12) 

7. Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach, Zakład Rehabilitacyjny Caritas Diecezji Kieleckiej 

w Piekoszowie (KR 000000014818; W-26) 

8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach (KR 000000019643; W-26) 
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 Źródło: Wydział Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 
11

 Źródło: CSIOZ Warszawa, Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, Księgi Rejestrowe 

http://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/public/filtrKsiag.jsf  

http://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/public/filtrKsiag.jsf
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iinnnnee  nniiżż  sszzppiittaallnnee
1122

  

AA  ––  ssaammooddzziieellnnee  ppuubblliicczznnee  zzaakkłłaaddyy  ooppiieekkii  zzddrroowwoottnneejj::  

1. Szpital Powiatowy w Chmielniku (KR 000000014616; W-26) 

2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej (KR 000000014575; 

W-26) 

3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich (KR 000000014586; W-26) 

4. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (KR 000000014595; W-26) 

5. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (KR 000000014625; W-26) 

6. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej (KR 000000014643; W-26) 

7. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu (KR 000000014784; W-26) 

BB  ––  iinnnnee  ppooddmmiioottyy  lleecczznniicczzee::  

1. ARTMEDIK sp. z o. o. w Jędrzejowie, Hospicjum Stacjonarne im. Władysława Biegańskiego 

w Jędrzejowie (KR 000000022124; W-26) 

2. Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach, Zespół Placówek Opiekuńczo - Leczniczych Caritas 

Diecezji Kieleckiej w Kielcach, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Piekoszowie i Zakład 

Opiekuńczo – Leczniczy w Sędziszowie (KR 000000014818; W-26) 

3. Staszowskie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Koniemłotach, Niepubliczny Zakład Opiekuńczo - 

Leczniczy w Koniemłotach (Miasto i Gmina Staszów) (KR 000000014805; W-26) 

4. Zgromadzenie Sług Jezusa w Warszawie, Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Przewlekle Chorych 

Zgromadzenia Sług Jezusa w Kielcach (KR 000000014576; W-14) 

5. Niepubliczny ZOZ Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacyjny s.c. Jerzy Samela, Grzegorz 

Sańpruch w Bilczy, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacyjny s.c. w Bilczy (Gmina 

Morawica) (KR 000000014952; W-26) 

6. Zakład Opieki Długoterminowej „ANNA” A. Konieczna – Barwicka, D. Sorbian s.j. w Skarżysku 

Kościelnym, Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Skarżysku Kościelnym (KR 000000014942; W-26) 

7. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Warszawie, Zakład Opiekuńczo-

Leczniczy w Kurozwękach (Miasto i Gmina Staszów) (KR 000000014972; W-14) 

8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” s.c. Majkowski Marek, Majkowska Lucyna, 

Machaj Dominik w Koprzywnicy, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Koprzywnicy (KR 

000000014841; W-26) 

9. Centrum Opiekuńczo – Pielęgnacyjne „RODZINA” s.c. Beata Drabik, Beata Kwiatkowska, 

Renata Wasilewska w Ubyszowie, Centrum Opiekuńczo – Pielęgnacyjne „Rodzina” s.c. 

w Ubyszowie (Gmina Bliżyn) (KR 000000022056; W-26) 

10. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED Piotr Raban s.k. w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, NSZOZ GOMED Zakład Medycyny Paliatywno Hospicyjnej w Godowie 

(Gmina Pawłów) (KR 000000014912; W-26) 
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 obejmuje: zakłady opiekuńczo – lecznicze, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, hospicja 
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 Analogicznie jak w latach ubiegłych, analizując działalność poszczególnych dyscyplin 

medycznych w zakresie realizacji stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych 

wzięto pod uwagę liczbę łóżek / miejsc, przeciętny pobyt chorego w dniach oraz 

wykorzystanie łóżek (w %)
13

. Porównano również przedmiotowe wskaźniki ze wskaźnikami 

dotyczącymi średniego czasu leczenia i wykorzystania łóżek, rekomendowanymi dla 

poszczególnych specjalności medycznych w województwie świętokrzyskim
,14

 lub 

wskaźnikami działalności szpitali ogólnych w Polsce w 2012r.
15

 

OOppiieekkaa  KKrróóttkkootteerrmmiinnoowwaa  ––  ppooddssttaawwoowwee  ssppeeccjjaallnnoośśccii  mmeeddyycczznnee  

Szpitale ogólne dysponowały w 2012 roku łącznie 5 865 łóżkami podstawowych 

specjalności medycznych opieki krótkoterminowej. Ich liczba zwiększyła się o 17 w stosunku 

do 2011 r., była jednak niższa o 35 w stosunku do stanu planowanego na koniec 2012 roku. 

Największe zwiększenie liczby łóżek dotyczyło oddziałów rehabilitacyjnych - których liczba 

wzrosła o 127, neonatologicznych –których liczba wzrosła o 21 oraz reumatologicznych - 

których liczba wzrosła o 20. Największa liczba zlikwidowanych łóżek dotyczyła natomiast 

oddziałów: chorób wewnętrznych (-56), położniczo - ginekologicznych (-30), pediatrycznych 

(-29) oraz urologicznych (-15). Wskaźnik liczby łóżek na 10 tys. mieszkańców regionu 

zwiększył się w stosunku do 2011r. o 0,2 łóżka i w 2012r. wynosił 46,0 na 10 tys. Był on 

jednak niższy o 0,7 od wskaźnika przyjętego przez Ministerstwo Zdrowia - 46,7 łóżka na 

10 tys. mieszkańców. (Tab.1 i 2) 

Liczba leczonych wynosiła w 2012 roku 262 939 osób i zwiększyła się o 2,0% 

tj. 5 098 osób w stosunku do 2011 roku. (Tab.3) 

Przeciętny pobyt chorego wynosił 5,6 dnia i uległ skróceniu w stosunku do 2011 roku 

o 0,1 dnia. W 2012 roku w większości  specjalności medycznych czas ten był krótszy od 

przyjętych kierunkowych wskaźników dotyczących średniego czasu leczenia. (Tab.3) 

Wykorzystanie łóżek zmniejszyło się w stosunku do 2011 roku o 0,2% i w 2012r. 

wynosiło 68,8%. Zmniejszenie wykorzystania łóżek wystąpiło w 11 specjalnościach 

medycznych. Najniższe wykorzystanie łóżek utrzymywało się nadal w oddziałach: 
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 Źródło: Wydział Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

(formularze statystyczne: MZ-29 sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego, MZ-29A sprawozdanie 

o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki 

zdrowotnej, MZ-30 sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej 

opieki stacjonarnej) 
14

 PZH: Wskaźniki do projektu tworzenia sieci szpitali z elementami analizy sytuacji demograficznej i stanu 

zdrowia ludności. MZ, Warszawa 2006.; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie 

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
15

 Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia. CSI OZ, Warszawa 2013. 



UUrrzząądd  MMaarrsszzaałłkkoowwsskkii  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  ŚŚwwiięęttookkrrzzyysskkiieeggoo  DDeeppaarrttaammeenntt  OOcchhrroonnyy  ZZddrroowwiiaa  

RRaappoorrtt  SSttaaccjjoonnaarrnnaa  ii  CCaałłooddoobboowwaa  DDzziiaałłaallnnoośśćć  PPooddmmiioottóóww  LLeecczznniicczzyycchh  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  ŚŚwwiięęttookkrrzzyysskkiieeggoo  ww  22001122  rrookkuu  

10 

 

okulistycznych (2012r. – 32,5%; 2011r. – 31,8%), chorób zakaźnych (2012r. – 48,4%; 2011r. 

- 52,2%), chirurgii dziecięcej (2012r. – 50,0; 2011r. – 52,3%). W większości oddziałów 

wykorzystanie łóżek było niższe od przyjętych kierunkowych wskaźników dotyczących 

wykorzystania łóżek w %. W 2012 roku wskaźnik ten był wyższy od wskaźnika 

rekomendowanego jedynie w 7 specjalnościach medycznych. (Tab.3) 

Tabela 2 SSttrruukkttuurraa  łłóóżżeekk  ppooddssttaawwoowwyycchh  ssppeeccjjaallnnoośśccii  mmeeddyycczznnyycchh  ooppiieekkii  kkrróóttkkootteerrmmiinnoowweejj  

ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  śśwwiięęttookkrrzzyysskkiimm  ww  llaattaacchh  22001122  ––  22001111  

specjalność 

stan na 31.12.2011.  

zmiana 

2011-2012 

stan na 31.12.2012.  

ilość 

łóżek 

ilość łóżek 

na 10 tys.* 

ilość 

łóżek 

ilość łóżek 

na 10 tys.* 

chorób wewnętrznych (4000;4008; 4009; 4060) 1 028 8,0 -56 972 7,6 

gastrologiczny (4050; 4051) 0 0,0 16 16 0,1 

kardiologiczny (4100; 4101; 4106) 319 2,5 3 322 2,5 

kardiochirurgiczny (4560; 4561) 22 0,2 -3 19 0,1 

nefrologiczny (4130; 4131) 68 0,5 0 68 0,5 

reumatologiczny (4280;4281) 83 0,6 20 103 0,8 

pediatryczny 
(4001; 4401; 4403) 461 3,6 -29 432 3,4 

(4421-neonatologiczny) 342 2,7 21 363 2,8 

chirurgii dziecięcej (4501; 4521; 4541) 66 0,5 0 66 0,5 

hematologiczny (4070; 4071; 4072; 4073) 54 0,4 0 54 0,4 

neurologiczny (4220; 4221; 4222)  329 2,6 -9 320 2,5 

dermatologiczny (4200; 4201) 30 0,2 0 30 0,2 

onkologiczny (4140; 4240; 4241; 4242; 4243; 4244; 

4249; 4460) 
161 1,3 0 161 1,3 

chorób zakaźnych (4340; 4341; 4342; 4346; 4348; 

4349)  
158 1,24 -8 150 1,18 

chirurgiczny ogólny (4120; 4500; 4510; 4520; 

4530; 4540; 4554; 4555)  
750 5,9 5 755 5,9 

neurochirurgiczny (4570; 4571) 52 0,41 0 52 0,41 

urazowo-ortopedyczny (4580; 4581) 372 2,9 2 374 2,9 

okulistyczny (4600; 4601) 94 0,7 -8 86 0,7 

otorynolaryngologiczny (4610; 4611) 154 1,205 0 154 1,209 

położniczo - ginekologiczny (4450; 4452; 4454; 

4456; 4458) 
652 5,1 -30 622 4,9 

urologiczny (4640) 172 1,3 -15 157 1,2 

gruźlicy i chorób płuc (4270; 4271; 4272; 4273; 

4274; 4275) 
244 1,9 -4 240 1,9 

rehabilitacyjny (4300; 4301; 4302; 4303; 4306; 

4307; 4308; 4310) 
488 3,8 127 615 4,8 

anestezjologii i intensywnej terapii (4260; 4261) 91 0,7 6 97 0,8 

Ogółem - podstawowe spec. OPIEKI 

KRÓTKOTERMINOWEJ bez łóżek 

neonatologicznych (4421) 

5 848 45,8 17 5 865 46,0 

* populacja ogółem - liczba ludność stan w dniu: 31.12.2011. – 1 278 116; 31.12.2012. – 1 273 955 (GUS) 
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Tabela 3 WWsskkaaźźnniikkii  ddzziiaałłaallnnoośśccii  ppooddssttaawwoowwyycchh  ssppeeccjjaallnnoośśccii  mmeeddyycczznnyycchh  ooppiieekkii  

kkrróóttkkootteerrmmiinnoowweejj  ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  śśwwiięęttookkrrzzyysskkiimm  ww  llaattaacchh  22001122  ––  22001111  

specjalność 

liczba leczonych średni czas pobytu wykorzystanie łóżek w % 

2011 2012 
2012-

2011 

rekom 

(PZH) 
2011 2012 

2012-

2011 

rekom 

(PZH) 
2011 2012 

2012-

2011 

chorób wewnętrznych (4000;4008; 

4009; 4060) 
39 875 39 541 -334 7,0 6,7 6,6 -0,1 80,0 70,4 72,9 2,5 

gastrologiczny (4050; 4051) 0 762 762 6,1 0,0 3,5 3,5 80,0 0,0 56,1 56,1 

kardiologiczny (4100; 4101; 4106) 19 877 19 546 -331 5,5 4,8 4,8 0,0 80,0 80,0 79,1 -0,9 

kardiochirurgiczny (4560; 4561) 1 300 1 227 -73 7,5 6,2 6,2 0,0 80,0 99,9 110,1 10,2 

nefrologiczny (4130; 4131) 3 000 3 138 138 6,3 4,5 4,5 0,0 80,0 54,7 56,6 1,9 

reumatologiczny (4280;4281) 2 886 3 266 380 12,2 6,9 7,5 0,6 80,0 60,8 66,4 5,6 

pediatry

czny 

(4001; 4401; 4403) 21 910 20 479 -1 431 
5,4 

4,1 3,7 -0,4 
75,0 

53,8 47,2 -6,6 

(4421-neonatologiczny) 10 848 11 403 555 4,9 5,2 0,3 53,3 59,6 6,3 

chirurgii dziecięcej (4501; 4521; 

4541) 
3 654 3 690 36 4,0 3,4 3,3 -0,1 80,0 52,3 50,0 -2,3 

hematologiczny (4070; 4071; 

4072; 4073) 
3 069 3 372 303 6,6 5,2 4,8 -0,4 80,0 80,4 81,4 1,0 

neurologiczny (4220; 4221; 4222)  13 853 13 903 50 8,9 6,2 5,6 -0,6 80,0 74,1 65,3 -8,8 

dermatologiczny (4200; 4201) 1 476 1 469 -7 9,2 7,3 6,7 -0,6 80,0 66,8 89,7 22,9 

onkologiczny (4140; 4240; 4241; 

4242; 4243; 4244; 4249; 4460) 
8 535 8 724 189 6,1 6,2 5,9 -0,3 80,0 89,4 87,7 -1,7 

chorób zakaźnych (4340; 4341; 

4342; 4346; 4348; 4349)  
5 804 5 489 -315 6,8 5,2 5,1 -0,1 75,0 52,2 48,4 -3,8 

chirurgiczny ogólny (4120; 4500; 

4510; 4520; 4530; 4540; 4554; 

4555)  

38 518 40 645 2 127 5,6 4,9 4,5 -0,4 80,0 68,9 67,2 -1,7 

neurochirurgiczny (4570; 4571) 1 556 1 477 -79 9,9 11,2 11,7 0,5 80,0 91,6 91,4 -0,2 

urazowo-ortopedyczny (4580; 

4581) 
15 938 17 113 1 175 7,5 5,7 5,1 -0,6 80,0 66,0 63,6 -2,4 

okulistyczny (4600; 4601) 5 075 5 338 263 3,8 2,2 2,1 -0,1 80,0 31,8 32,5 0,7 

otorynolaryngologiczny (4610; 

4611) 
8 489 8 980 491 4,3 3,4 3,3 -0,1 80,0 54,8 52,6 -2,2 

położniczo - ginekologiczny 

(4450; 4452; 4454; 4456; 4458) 
34 235 34 595 360 4,3 4,0 4,0 0,0 80,0 59,4 60,5 1,1 

urologiczny (4640) 12 052 12 062 10 4,1 3,7 3,6 -0,1 80,0 71,0 76,6 5,6 

gruźlicy i chorób płuc (4270; 

4271; 4272; 4273; 4274; 4275) 
7 733 7 961 228 11,7 9,6 9,6 0,0 80,0 74,0 86,4 12,4 

rehabilitacyjny (4300; 4301; 4302; 

4303; 4306; 4307; 4308; 4310) 
6 792 7 966 1 174 22,4 23,7 24,3 0,6 80,0 94,8 89,3 -5,5 

anestezjologii i intensywnej terapii 

(4260; 4261) 
2 214 2 196 -18 8,4* 9,0 9,3 0,3 65,9* 59,8 59,9 0,1 

Ogółem – pod. spec. OPIEKI 

KRÓTKOTERMINOWEJ bez 

łóżek neonatologicznych (4421) 

257 841 262 939 5 098 x 5,7 5,6 -0,1 x 69,0 68,8 -0,2 

* Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia CSI OZ Warszawa 2013 

ooddddzziiaałłyy  cchhoorróóbb  wweewwnnęęttrrzznnyycchh  

 Liczba łóżek w oddziałach wewnętrznych (obejmujących oddziały: chorób 

wewnętrznych - kod 4000
16

, chorób metabolicznych – kod 4008, chorób metabolicznych dla 

dzieci – kod 4009, geriatryczny – kod 4060), według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku 

wynosiła 972, osiągając wskaźnik 7,6 na 10 tysięcy mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego. Liczba łóżek zmniejszyła się w stosunku do 2011 roku o 56. 

                                                           
16

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów 

identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania 
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 W 2012 roku liczba leczonych zmniejszyła się do 39 541 osób, czyli o 334 osoby 

mniej niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie zwiększyło się o 2,5%, 

z 70,4% w 2011r. do 72,9% w 2012r. Średni czas pobytu wynosił 6,6 dnia i uległ skróceniu 

w stosunku do 2011 roku o 0,1 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek była niższa o 28 od docelowej liczby łóżek, 

 wskaźnik łóżek na 10 tys. był niższy o 0,3 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było niższe o 7,1% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był krótszy od czasu rekomendowanego o 0,4 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  ggaassttrroollooggiicczznnee  

 Liczba łóżek w oddziałach gastrologicznych (obejmujących oddziały: 

gastroenterologiczny - kod 4050, gastroenterologiczny dla dzieci - kod 4051,), według stanu 

na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 16. Liczba łóżek zwiększyła się o 16 w stosunku do 

2011 roku, kiedy to nie funkcjonowały w regionie łóżka o tej specjalności. 

W 2012 roku liczba leczonych wynosiła 762 osoby, wykorzystanie łóżek 

w województwie 56,1% natomiast średni czas pobytu 3,5 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek była niższa o 34 od docelowej liczby łóżek, 

 wskaźnik łóżek na 10 tys. był niższy o 0,2 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było niższe o 23,9% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był krótszy od czasu rekomendowanego o 2,6 dnia. 

W 2012 roku w województwie funkcjonował również 2 oddziały leczenia jednego dnia  

(kod 4670), które dysponowały 3 miejscami przeznaczonymi do leczenia w systemie 

dziennym w zakresie gastroenterologii. W 2011 roku nie występowały oddziały realizujące 

ten zakres usług. 

ooddddzziiaałłyy  kkaarrddiioollooggiicczznnee  

 Liczba łóżek w oddziałach kardiologicznych (obejmujących oddziały: kardiologiczny 

- kod 4100, kardiologiczny dla dzieci - kod 4101, intensywnego nadzoru kardiologicznego - 

kod 4106), według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 322, osiągając wskaźnik 2,5 

na 10 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Liczba łóżek zwiększyła się 

w stosunku do 2011 roku o 3. 

 W 2012 roku liczba leczonych zmniejszyła się do 19 546 osób, czyli o 331 osób mniej 

niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie uległo zmniejszeniu o 0,9%, z 80,0% 
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w 2011r. do 79,1% w 2012r. Średni czas pobytu nie uległ zmianie w stosunku do 2011 roku 

i wynosił 4,8 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek była niższa od docelowej liczby łóżek o 148, 

 wskaźnik łóżek na 10 tys. był niższy o 1,2 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było niższe o 0,9% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 0,7 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  kkaarrddiioocchhiirruurrggiicczznnee  

 Liczba łóżek w oddziałach kardiochirurgicznych (obejmujących oddziały: 

kardiochirurgiczny - kod 4560, kardiochirurgiczny dla dzieci - kod 4561), według stanu na 

dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 19, osiągając wskaźnik 0,1 na 10 tysięcy mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego. Liczba łóżek zmniejszyła się o 3 w stosunku do 2011 roku. 

 W 2012 roku liczba leczonych zmniejszyła się do 1 227 osób, czyli o 73 osoby mniej 

niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek zwiększyło się o 10,2%, z 99,9% w 2011r. do 110,1% 

w 2012r. Średni czas pobytu nie uległ zmianie w stosunku do 2011 roku i wynosił 6,2 dnia. 

 W porównaniu z ogólnymi rekomendacjami dotyczącymi wskaźników działalności: 

 wykorzystanie łóżek było wyższe o 30,1% od rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 1,3 dnia. 

Rekomendacje Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny 

w Warszawie nie zawierają, z uwagi na nadmiar przedmiotowych łóżek w skali kraju, 

wskaźników dotyczących oddziałów / łóżek kardiochirurgicznych dla naszego 

województwa
17

. 

ooddddzziiaałłyy  nneeffrroollooggiicczznnee  

 Liczba łóżek w oddziałach nefrologicznych (obejmujących oddziały: nefrologiczny - 

kod 4130, nefrologiczny dla dzieci - kod 4131), według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku 

wynosiła 68, osiągając wskaźnik 0,5 na 10 tysięcy mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego. Liczba łóżek nie uległa zmianie w stosunku do 2011 roku. 

 W 2012 roku liczba leczonych zwiększyła się do 3 138 osób, czyli o 138 osób więcej 

niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie zwiększyło się o 1,9%, z 54,7% 

w 2011r. do 56,6% w 2012r. Średni czas pobytu utrzymywał się na poziomie 2011r. i wynosił 

4,5 dnia. 
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 Oddziały kardiochirurgiczne w: PZH Wskaźniki do projektu tworzenia sieci szpitali z elementami analizy 

sytuacji demograficznej i stanu zdrowia ludności. MZ, Warszawa 2006 (str.150). 
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 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek była wyższa od docelowej liczby łóżek o 8, 

 wskaźnik łóżek na 10 tys. był wyższy o 0,1 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było niższe o 23,4% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 1,8 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  rreeuummaattoollooggiicczznnee  

 Liczba łóżek w oddziałach reumatologicznych (obejmujących oddziały: 

reumatologiczny - kod 4280, reumatologiczny dla dzieci - kod 4281), według stanu na dzień 

31 grudnia 2012 roku wynosiła 103, osiągając wskaźnik 0,8 na 10 tysięcy mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego. Liczba łóżek zwiększyła się w stosunku do 2011 roku o 20. 

 W 2012 roku zwiększyła się liczba leczonych do 3 266 osób, czyli o 380 osób więcej 

niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie zwiększyło się o 5,6%, z 60,8% 

w 2011r. do 66,4% w 2012r. Średni czas pobytu wydłużył się w stosunku do 2011 roku o 0,6 

dnia i wynosił 7,5 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek przekraczała o 33 docelową liczbę łóżek, 

 wskaźnik łóżek na 10 tys. był wyższy o 0,3 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było niższe o 13,6% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 4,7 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  ppeeddiiaattrryycczznnee  

 Liczba łóżek w oddziałach pediatrycznych (obejmujących oddziały: pediatryczny - 

kod 4401, chorób wewnętrznych dla dzieci – kod 4001, niemowlęcy – kod 4403), według 

stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 432, osiągając wskaźnik 3,4 na 10 tysięcy 

mieszkańców regionu. Liczba łóżek zmniejszyła się w stosunku do 2011 roku o 29. 

 W 2012 roku liczba leczonych zmniejszyła się do 20 479 osób, czyli o 1 431 osób 

mniej niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie zmniejszyło się o 6,6%, 

z 53,8% w 2011r. do 47,2% w 2012r. Średni czas pobytu uległ skróceniu w stosunku do 2011 

roku o 0,4 dnia i wynosił 3,7 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek była wyższa o 112 od docelowej liczby łóżek, 

 wskaźnik łóżek na 10 tys. był wyższy o 0,9 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było niższe o 27,8% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 1,7 dnia. 
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Liczba miejsc w oddziałach neonatologicznych – kod 4421 wynosiła 363, osiągając 

wskaźnik 2,8 na 10 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Liczba miejsc 

zwiększyła się w stosunku do 2011 roku o 21. Zwiększyła się również liczba leczonych do 

11 403 osób, czyli o 555 osób więcej niż w 2011 roku. Średni czas pobytu wynosił 5,2 dnia 

i był dłuższy w stosunku do 2011r. o 0,3 dnia. Wykorzystanie miejsc uległo zwiększeniu 

o 6,3% z 53,3% w 2011r. do 59,6% w 2012r. 

ooddddzziiaałłyy  cchhiirruurrggiicczznnee  ddllaa  ddzziieeccii  

 Liczba łóżek w oddziałach chirurgicznych dla dzieci (obejmujących oddziały: 

chirurgiczny dla dzieci - kod 4501, chirurgii klatki piersiowej dla dzieci – kod 4521, chirurgii 

onkologicznej dla dzieci – kod 4541), według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 

66, osiągając wskaźnik 0,5 na 10 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. 

Liczba łóżek nie uległa zmianie w stosunku do 2011 roku. 

 W 2012 roku zwiększyła się liczba leczonych do 3 690 osób, czyli o 36 osób więcej 

niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie zmniejszyło się o 2,3%, z 52,3% 

w 2011r. do 50,0% w 2012r. Średni czas pobytu wynosił 3,3 dnia i był krótszy w stosunku do 

2011r. o 0,1 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek przekraczała o 16 docelową liczbę łóżek, 

 wskaźnik łóżek na 10 tys. był wyższy o 0,2 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było niższe o 30,0% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 0,7 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  hheemmaattoollooggiicczznnee  

 Liczba łóżek w oddziałach hematologicznych (obejmujących oddziały: 

hematologiczny- kod 4070, hematologiczny dla dzieci – kod 4071, nowotworów krwi – kod 

4072, nowotworów krwi da dzieci – kod 4073), według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku 

wynosiła 54, osiągając wskaźnik 0,4 na 10 tysięcy mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego. Liczba łóżek nie uległa zmianie w stosunku do 2011 roku. 

 W 2012 roku liczba leczonych zwiększyła się do 3 372 osób, czyli o 303 osoby więcej 

niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie zwiększyło się o 1,0%, z 80,4% 

w 2011r. do 81,4% w 2012r. Średni czas pobytu wynosił 4,8 dnia i był krótszy w stosunku do 

2011r. o 0,4 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek była mniejsza o 16 od docelowej liczby łóżek, 
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 wskaźnik łóżek na 10 tys. był niższy o 0,1 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było wyższe o 1,4% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 1,8 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  nneeuurroollooggiicczznnee  

 Liczba łóżek w oddziałach neurologicznych (obejmujących oddziały: neurologiczny - 

kod 4220, neurologiczny dla dzieci - kod 4221, udarowy – kod 4222), według stanu na dzień 

31 grudnia 2012 roku wynosiła 320, osiągając wskaźnik 2,5 na 10 tysięcy mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego. Liczba łóżek zmniejszyła sie w stosunku do 2011 roku o 9. 

 W 2012 roku zwiększyła się liczba leczonych do 13 903 osób, czyli o 50 osób więcej 

niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie uległo zmniejszeniu o 8,8%, z 74,1% 

w 2011r. do 65,3% w 2012r. Średni czas pobytu wynosił 5,6 dnia i był krótszy o 0,6 dnia 

w stosunku do 2011r. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek była większa o 50 od docelowej liczby łóżek, 

 wskaźnik łóżek na 10 tys. był wyższy o 0,4 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było niższe o 14,7% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 3,3 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  ddeerrmmaattoollooggiicczznnee  

 Liczba łóżek w oddziałach dermatologicznych (obejmujących oddziały: 

dermatologiczny - kod 4200, dermatologiczny dla dzieci - kod 4201), według stanu na dzień 

31 grudnia 2012 roku wynosiła 30, osiągając wskaźnik 0,2 na 10 tysięcy mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego. Liczba łóżek nie uległa zmianie w stosunku do 2011 roku. 

 W 2012 roku liczba leczonych zmniejszyła się do 1 469 osób, czyli o 7 osób mniej niż 

w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie zwiększyło się o 22,9%, z 66,8% 

w 2011r. do 89,7% w 2012r. Średni czas pobytu wynosił 6,7 dnia i był krótszy w stosunku do 

2011r. o 0,6 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek była niższa od docelowej liczbę łóżek o 40, 

 wskaźnik łóżek na 10 tys. był niższy o 0,3 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było wyższe o 9,7% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 2,5 dnia. 
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W 2012 roku w województwie funkcjonował również 1 oddziały leczenia jednego dnia  

(kod 4670), który dysponował 2 miejscami przeznaczonymi do leczenia w systemie dziennym 

w zakresie dermatologii. W 2011 roku nie występowały oddziały realizujące ten zakres usług. 

ooddddzziiaałłyy  oonnkkoollooggiicczznnee  

 Liczba łóżek w oddziałach onkologicznych (obejmujących oddziały: medycyny 

nuklearnej – kod 4140, onkologiczny - kod 4240, onkologiczny dla dzieci - kod 4241, 

onkologii klinicznej / chemioterapii – kod 4242, onkologii klinicznej / chemioterapii dla 

dzieci– kod 4243, radioterapii – kod 4244, onkologii i hematologii dziecięcej – kod 4249, 

ginekologii onkologicznej - kod 4460), według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 

161, osiągając wskaźnik 1,3 na 10 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. 

Liczba łóżek nie uległa zmianie w stosunku do 2011 roku. 

 W 2012 roku zwiększyła się liczba leczonych do 8 724 osób, czyli o 189 osób więcej 

niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie uległo zmniejszeniu o 1,7%, z 89,4% 

w 2011r. do 87,7% w 2012r. Średni czas pobytu wynosił 5,9 dnia i był krótszy w stosunku do 

2011r. o 0,3 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek była niższa od docelowej liczbę łóżek o 39, 

 wskaźnik łóżek na 10 tys. był niższy o 0,2 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było wyższe o 7,7% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 0,2 dnia. 

W 2012 roku w województwie funkcjonował również 1 oddział onkologii klinicznej / 

chemioterapii ddzziieennnneejj  (kod 4242), który dysponował 47 miejscami przeznaczonymi do 

leczenia w systemie dziennym. Liczba oddziałów nie uległa zmianie natomiast liczba miejsc 

zwiększyła się o 23 w stosunku do 2011 roku. 

ooddddzziiaałłyy  cchhoorróóbb  zzaakkaaźźnnyycchh  

 Liczba łóżek w oddziałach chorób zakaźnych (obejmujących oddziały: chorób 

zakaźnych - kod 4340, chorób zakaźnych dla dzieci - kod 4341, leczenia AIDS - kod 4342, 

chorób tropikalnych – kod 4346, obserwacyjno – zakaźnych – kod 4348, obserwacyjno – 

zakaźnych dla dzieci – kod 4349), według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 150, 

osiągając wskaźnik 1,18 na 10 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Liczba 

łóżek zmniejszyła się w stosunku do 2011 roku o 8. 

 W 2012 roku liczba leczonych zmniejszyła się do 5 489 osób, czyli o 315 osób mniej 

niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie zmniejszyło się o 3,8%, z 52,2% 
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w 2011r. do 48,4% w 2012r. Średni czas pobytu wynosił 5,1 dnia i był krótszy w stosunku do 

2011r. o 0,1 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek była mniejsza od docelowej liczbę łóżek o 10, 

 wskaźnik łóżek na 10 tys. był niższy o 0,02 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było niższe o 26,6% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 1,7 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  cchhiirruurrggiicczznnee  ooggóóllnnee  

 Liczba łóżek w oddziałach chirurgicznych ogólnych (obejmujących oddziały: 

angiologiczny – kod 4120, chirurgiczny ogólny - kod 4500, wieloprofilowy zabiegowy – kod 

4510, chirurgii klatki piersiowej – kod 4520, chirurgii naczyniowej – kod 4530, chirurgii 

onkologicznej – kod 4540, leczenia oparzeń – kod 4554, leczenia oparzeń dla dzieci – kod 

4555), według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 755, osiągając wskaźnik 5,9 na 

10 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Liczba łóżek zwiększyła się 

w stosunku do 2011 roku o 5. 

 W 2012 roku liczba leczonych zwiększyła się do 40 645 osób, czyli o 2 127 osób 

więcej niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie uległo zmniejszeniu o 1,7%, 

z 68,9% w 2011r. do 67,2% w 2012r. Średni czas pobytu wynosił 4,5 dnia i był krótszy 

w stosunku do 2011r. o 0,4 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek była niższa od docelowej liczbę łóżek o 205, 

 wskaźnik łóżek na 10 tys. był niższy o 1,7 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było niższe o 12,8% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 1,1 dnia. 

W 2012 roku w województwie funkcjonowały również 2 oddziały leczenia jednego 

dnia  (kod 4670), które dysponowały 29 miejscami przeznaczonymi do leczenia w systemie 

dziennym w zakresie chirurgii. Liczba oddziałów nie uległa zmianie w stosunku do 2011 roku 

(kod 2500). 

ooddddzziiaałłyy  nneeuurroocchhiirruurrggiicczznnee  

 Liczba łóżek w oddziałach neurochirurgicznych (obejmujących oddziały: 

neurochirurgiczny - kod 4570, neurochirurgiczny dla dzieci - kod 4571), według stanu na 

dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 52, osiągając wskaźnik 0,4 (0,41) na 10 tysięcy 
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mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Liczba łóżek nie zmieniła się w stosunku do 

2011 roku. 

 W 2012 roku liczba leczonych zmniejszyła się do 1 477 osób, czyli o 79 osób mniej 

niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie zmniejszyło się o 0,2%, z 91,6% 

w 2011r. do 91,4% w 2012r. Średni czas pobytu wynosił 11,7 dnia i był dłuższy w stosunku 

do 2011 roku o 0,5 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek była wyższa od docelowej liczbę łóżek o 2, 

 wskaźnik łóżek na 10 tys. był wyższy o 0,01 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było wyższe o 11,4% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był dłuższy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 1,8 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  uurraazzoowwoo  --  oorrttooppeeddyycczznnee  

 Liczba łóżek w oddziałach urazowo - ortopedycznych (obejmujących oddziały: 

chirurgii urazowo - ortopedycznej - kod 4580, chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci - 

kod 4581), według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 374, osiągając wskaźnik 2,9 

na 10 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Liczba łóżek zwiększyła się 

w stosunku do 2011 roku o 2. 

 W 2012 roku zwiększyła się liczba leczonych do 17 113 osób, czyli o 1 175 osób 

więcej niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie zmniejszyło się o 2,4%, 

z 66,0% w 2011r. do 63,6% w 2012r. Średni czas pobytu wynosił 5,1 dnia i był krótszy 

w stosunku do 2011r. o 0,6 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek była wyższa od docelowej liczbę łóżek o 34, 

 wskaźnik łóżek na 10 tys. był wyższy o 0,3 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było niższe o 16,4% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 2,4 dnia. 

W 2012 roku w województwie funkcjonował również 2 oddziały leczenia jednego 

dnia  (kod 4670), które dysponowały 26 miejscami przeznaczonymi do leczenia w systemie 

dziennym w zakresie chirurgii urazowo - ortopedycznej. W 2011 roku nie występowały 

oddziały realizujące ten zakres usług. 

ooddddzziiaałłyy  ookkuulliissttyycczznnee  

 Liczba łóżek w oddziałach okulistycznych (obejmujących oddziały: okulistyczny - kod 

4600, okulistyczny dla dzieci- kod 4601), według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku 



UUrrzząądd  MMaarrsszzaałłkkoowwsskkii  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  ŚŚwwiięęttookkrrzzyysskkiieeggoo  DDeeppaarrttaammeenntt  OOcchhrroonnyy  ZZddrroowwiiaa  

RRaappoorrtt  SSttaaccjjoonnaarrnnaa  ii  CCaałłooddoobboowwaa  DDzziiaałłaallnnoośśćć  PPooddmmiioottóóww  LLeecczznniicczzyycchh  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  ŚŚwwiięęttookkrrzzyysskkiieeggoo  ww  22001122  rrookkuu  

20 

 

wynosiła 86, osiągając wskaźnik 0,7 na 10 tysięcy mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego. Liczba łóżek zmniejszyła się w stosunku do 2011 roku o 8. 

 W 2012 roku liczba leczonych zwiększyła się do 5 338 osób, czyli o 263 osoby więcej 

niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie zwiększyło się o 0,7%, z 31,8% 

w 2011r. do 32,5% w 2012r. Średni czas pobytu wynosił 2,1 dnia i był krótszy w stosunku do 

2011r. o 0,1 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek była wyższa od docelowej liczby łóżek o 6, 

 wskaźnik łóżek na 10 tys. był wyższy o 0,1 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było niższe o 47,5% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 1,7 dnia. 

W 2012 roku w województwie funkcjonował również 2 oddziały leczenia jednego 

dnia  (kod 4670), które dysponowały 29 miejscami przeznaczonymi do leczenia w systemie 

dziennym w zakresie okulistyki. Liczba oddziałów zwiększyła się o 1 natomiast liczba miejsc 

o 25 w stosunku do 2011 roku (kod 2500). 

ooddddzziiaałłyy  oottoorryynnoollaarryynnggoollooggiicczznnee  

 Liczba łóżek w oddziałach otolaryngologicznych (obejmujących oddziały: 

otorynolaryngologiczny - kod 4610, otorynolaryngologiczny dla dzieci- kod 4611), według 

stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 154, osiągając wskaźnik 1,2 na 10 tysięcy 

mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Liczba łóżek nie uległa zmianie w stosunku do 

2011 roku. 

 W 2012 roku liczba leczonych zwiększyła się do 8 980 osób, czyli o 491 osób więcej 

niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie zmniejszyło się o 2,2%, z 54,8% 

w 2011r. do 52,6% w 2012r. Średni czas pobytu wynosił 3,3 dnia i był krótszy w stosunku do 

2011 roku o 0,1 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek była wyższa od docelowej liczby łóżek o 4, 

 wskaźnik łóżek na 10 tys. był wyższy o 0,01 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było niższe o 27,4% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 1,0 dzień. 

ooddddzziiaałłyy  ppoołłoożżnniicczzoo--ggiinneekkoollooggiicczznnee    

 Liczba łóżek w oddziałach położniczo - ginekologicznych (obejmujących oddziały: 

położniczo - ginekologiczny - kod 4450, ginekologiczny - kod 4452, patologii ciąży - kod 
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4454, położniczy – kod 4456, położnictwa i neonatologii – kod 4458), według stanu na dzień 

31 grudnia 2012 roku wynosiła 622, osiągając wskaźnik 4,9 na 10 tysięcy mieszkańców 

regionu. Liczba łóżek zmniejszyła się w stosunku do 2011 roku o 30. 

 W 2012 roku liczba leczonych zwiększyła się do 34 595 osób, czyli o 360 osób więcej 

niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie zwiększyło się o 1,1%, z 59,4% 

w 2011r. do 60,5% w 2012r. Średni czas pobytu wynosił 4,0 dni i nie uległ zmianie 

w stosunku do 2011 roku. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek była wyższa od docelowej liczby łóżek o 62, 

 wskaźnik łóżek na 10 tys. był wyższy o 0,5 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było niższe o 19,5% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był krótszy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 0,3 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  uurroollooggiicczznnee  

 Liczba łóżek w oddziałach urologicznych (obejmujących oddziały: urologiczny - kod 

4640), według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 157, osiągając wskaźnik 1,2 na 

10 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Liczba łóżek zmniejszyła się 

w stosunku do 2011 o 15. 

 W 2012 roku zwiększyła się liczba leczonych do 12 062 osób, czyli o 10 osób więcej 

niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie zwiększyło się o 5,6%, z 71,0% 

w 2011r. do 76,6% w 2012r. Średni czas pobytu wynosił 3,6 dnia i był krótszy w stosunku do 

2011 roku 0,1 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek była niższa od docelowej liczby łóżek o 53, 

 wskaźnik łóżek na 10 tys. był niższy o 0,4 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było niższe o 3,4% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był niższy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 0,5 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  ggrruuźźlliiccyy  ii  cchhoorróóbb  ppłłuucc  

 Liczba łóżek w oddziałach gruźlicy i chorób płuc (obejmujących oddziały: gruźlicy 

i chorób płuc - kod 4270, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci - kod 4271, chorób płuc - kod 

4272, chorób płuc dla dzieci - kod 4273, leczenia gruźlicy – kod 4274, leczenia gruźlicy dla 

dzieci – kod 4275), według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 240, osiągając 

wskaźnik 1,9 na 10 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Liczba łóżek 

zmniejszyła się w stosunku do 2011 roku o 4. 
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 W 2012 roku liczba leczonych zwiększyła się do 7 961 osób, czyli o 228 osób więcej 

niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie zwiększyło się o 12,4%, z 74,0% 

w 2011r. do 86,4% w 2012r. Średni czas pobytu wynosił 9,6 dnia i nie uległ zmianie 

w stosunku do 2011 roku. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek była niższa od docelowej liczby łóżek o 170, 

 wskaźnik łóżek na 10 tys. był niższy o 1,3 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było wyższe o 6,4% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był niższy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 2,1 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  rreehhaabbiilliittaaccyyjjnnee  

 Liczba łóżek w oddziałach rehabilitacyjnych (obejmujących oddziały: rehabilitacyjny 

- kod 4300, rehabilitacyjny dla dzieci - kod 4301, rehabilitacji narządu ruchu - kod 4302, 

rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci - kod 4303, rehabilitacji neurologicznej – kod – 4306, 

rehabilitacji neurologicznej dla dzieci – kod – 4307, rehabilitacji kardiologicznej – kod 4308, 

rehabilitacji pulmonologicznej – kod 4310), według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku 

wynosiła 615, osiągając wskaźnik 4,8 na 10 tysięcy mieszkańców regionu. Liczba łóżek 

zwiększyła się w stosunku do 2011 roku o 127. 

 W 2012 roku liczba leczonych zwiększyła się do 7 966 osób, czyli o 1 174 osoby 

więcej niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie zmniejszyło sie o 5,5%, 

z 94,8% w 2011r. do 89,3% w 2012r. Średni czas pobytu wynosił 24,3 dnia i był dłuższy 

w stosunku do 2011 roku o 0,6 dnia. 

 W porównaniu z rekomendowanymi wskaźnikami działalności: 

 liczba łóżek była wyższa od docelowej liczby łóżek o 265, 

 wskaźnik łóżek na 10 tys. był wyższy o 2,1 od wskaźnika rekomendowanego, 

 wykorzystanie łóżek było wyższe o 9,3% od wskaźnika rekomendowanego, 

 średni czas pobytu był dłuższy od górnej granicy czasu rekomendowanego o 1,9 dnia. 

ooddddzziiaałłyy  aanneesstteezzjjoollooggiiii  ii  iinntteennssyywwnneejj  tteerraappiiii  

 Liczba łóżek w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (obejmujących 

oddziały: anestezjologii i intensywnej terapii - kod 4260, oddziały: anestezjologii 

i intensywnej terapii dla dzieci - kod 4261), według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku 

wynosiła 97, osiągając wskaźnik 0,8 na 10 tysięcy mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego. Liczba łóżek zwiększyła się w stosunku do 2011 roku o 6. 



UUrrzząądd  MMaarrsszzaałłkkoowwsskkii  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  ŚŚwwiięęttookkrrzzyysskkiieeggoo  DDeeppaarrttaammeenntt  OOcchhrroonnyy  ZZddrroowwiiaa  

RRaappoorrtt  SSttaaccjjoonnaarrnnaa  ii  CCaałłooddoobboowwaa  DDzziiaałłaallnnoośśćć  PPooddmmiioottóóww  LLeecczznniicczzyycchh  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  ŚŚwwiięęttookkrrzzyysskkiieeggoo  ww  22001122  rrookkuu  

23 

 

 W 2012 roku liczba leczonych zmniejszyła się do 2 196 osób, czyli o 18 osób mniej 

niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie zwiększyło się o 0,1%, z 59,8% 

w 2011r. do 59,9% w 2012r. Średni czas pobytu wynosił 9,3 dni i był dłuższy w stosunku do 

2011r. o 0,3 dnia. 

 W związku, że Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH do chwili obecnej nie 

dokonał uzupełnienia metodologii szacowania optymalnej liczby łóżek w poszczególnych 

województwach o wskaźniki dla anestezjologii i intensywnej terapii, dokonano ich 

porównania z analogicznymi wskaźnikami działalności szpitali ogólnych w Polsce w 2012r.: 

 wykorzystanie łóżek było niższe o 6,0% od wskaźnika dla Polski, 

 średni czas pobytu był dłuższy o 0,9 dnia od wskaźnika dla Polski. 

OOppiieekkaa  KKrróóttkkootteerrmmiinnoowwaa  ––  ppoozzoossttaałłee  ssppeeccjjaallnnoośśccii  mmeeddyycczznnee  

Szpitale ogólne dysponowały w 2012 roku łącznie 37 łóżkami pozostałych 

specjalności medycznych opieki krótkoterminowej. Ich liczba zmniejszyła się w stosunku do 

2011 roku o 4. Wskaźnik liczby łóżek na 10 tys. mieszkańców regionu wynosił 0,29 

i utrzymywał się na poziomie 2011 roku. (Tab.1 i 4) 

W 2012 roku liczba leczonych wynosiła 18 941 osób i zwiększyła się w stosunku do 

2011 roku o 1,2% tj. o 227 osób. (Tab.5). 

Przeciętny pobyt chorego wynosił w 2012 roku 0,37 dnia i utrzymywał się na 

poziomie średniego czasu leczenia w 2011 roku. 

Wykorzystanie łóżek wynosiło 52,74% i w stosunku do 2011 roku zwiększyło się 

o 4,88%. (Tab.5) 

 

Tabela 4 SSttrruukkttuurraa  łłóóżżeekk  ppoozzoossttaałłyycchh  ssppeeccjjaallnnoośśccii  mmeeddyycczznnyycchh  ooppiieekkii  kkrróóttkkootteerrmmiinnoowweejj  

ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  śśwwiięęttookkrrzzyysskkiimm  ww  llaattaacchh  22001122  ––  22001111  

specjalność  
stan na 31.12.2011.  

zmiana 

2011-2012 

stan na 31.12.2012.  

ilość łóżek 
ilość łóżek 

na 10 tys.* 
ilość łóżek 

ilość łóżek 

na 10 tys.* 

endokrynologiczny (4030; 4031) 20 0,16 0 20 0,16 

szpitalny oddział ratunkowy (4902) 21 0,16 -4 17 0,13 

Ogółem - pozostałe spec. OPIEKI 

KRÓTKOTERMINOWEJ 
41 0,32 -4 37 0,29 

INNE 

Stacje Dializ (4132) 
sp zoz 57 0,45 -4 53 0,42 

inne 49 0,38 0 49 0,38 

* populacja ogółem - liczba ludność stan w dniu: 31.12.2011. – 1 278 116; 31.12.2012. – 1 273 995 (GUS) 
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Tabela 5 WWsskkaaźźnniikkii  ddzziiaałłaallnnoośśccii  ppoozzoossttaałłyycchh  ssppeeccjjaallnnoośśccii  mmeeddyycczznnyycchh  ooppiieekkii  

kkrróóttkkootteerrmmiinnoowweejj  ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  śśwwiięęttookkrrzzyysskkiimm  ww  llaattaacchh  22001122  ––  22001111  

specjalność  

liczba leczonych średni czas pobytu wykorzystanie łóżek w % 

2011 2012 
2012-

2011 

Polska 

2012* 
2011 2012 

2012-

2011 

Polska 

2012* 
2011 2012 

2012-

2011 

endokrynologiczny (4030; 

4031) 
2 470 2 799 329 4,1 2,7 2,4 -0,3 69,6 90,2 92,5 2,3 

szpitalny oddział ratunkowy 

(4902) 
16 244 16 142 -102 0,6 0,020 0,023 0,003 30,3 5,6 6,0 0,4 

Ogółem – poz. spec. OPIEKI 

KRÓTKOTERMINOWEJ 
18 714 18 941 227 x 0,373 0,376 0,003 x 47,86 52,74 4,88 

INNE  

Stacje Dializ 

(4132)** 

sp zoz 40 459 40 337 -122 x x x x x x x x 

inne 29 383 29 277 -106 x x x x x x x x 

* Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia CSI OZ Warszawa 2013 

** w kolumnie liczba leczonych podano liczbę wykonanych dializ 

ooddddzziiaałłyy  eennddookkrryynnoollooggiicczznnee  

 Liczba łóżek w oddziałach endokrynologicznych (obejmujących oddziały: 

endokrynologiczny - kod 4030, endokrynologiczny dla dzieci - kod 4031), według stanu na 

dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 20, osiągając wskaźnik 0,16 na 10 tysięcy mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego (Polska 2012r.-0,3). Liczba łóżek nie uległa zmianie 

w stosunku do 2011 roku. 

 W 2012 roku liczba leczonych zwiększyła się do 2 799 osób, czyli o 329 osób więcej 

niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w regionie zwiększyło się o 2,3%, z 90,2% w 2011r. 

do 92,5% w 2012r. Średni czas pobytu wynosił 2,4 dnia i był krótszy w stosunku do 2011 

roku o 0,3 dnia. 

 W porównaniu z analogicznymi wskaźnikami działalności szpitali ogólnych w Polsce 

w 2012r.: 

 wykorzystanie łóżek było wyższe o 22,9% od średniego wskaźnika dla Polski, 

 średni czas pobytu był krótszy o 1,7 dnia od średniego wskaźnika dla Polski. 

rraattoowwnniiccttwwoo  mmeeddyycczznnee  

 Liczba łóżek w szpitalnych oddziałach ratunkowych (obejmujących oddziały: 

szpitalny oddział ratunkowy - kod 4902), według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku 

wynosiła 17 (4 oddziały), osiągając wskaźnik 0,13 na 10 tysięcy mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego (Polska 2012r.-0,2). Liczba łóżek zmniejszyła sie w stosunku do 2011r. o 4. 

 W 2012 roku liczba leczonych zmniejszyła się do 16 142 osób, czyli o 102 osoby 

mniej niż w 2011 roku. Wykorzystanie łóżek w województwie zwiększyło się o 0,4%, z 5,6% 

w 2011r. do 6,0% w 2012r. Średni czas pobytu wynosił 0,02 dnia i utrzymywał się na 

poziomie osiągniętym w 2011 roku. 
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 Analogicznie jak w latach ubiegłych na terenie naszego województwa nie wszystkie 

szpitalne oddziały ratunkowe ujmowały dane statystyczne ze swojej działalności 

w formularzach statystycznych Ministerstwa Zdrowia
18

. W porównaniu z: 

 Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla 

Województwa Świętokrzyskiego
19

 oraz 

 umowami zawartymi przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Kielcach w sprawie realizacji świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym
20

  

liczba oddziałów przekazujących w 2012 roku dane statystyczne z działalności SOR była 

mniejsza o 5 od liczby oddziałów, która była planowana (9) i zakontraktowana (9) w naszym 

województwie. 

ssttaaccjjee  ddiiaalliizz  

 W Województwie Świętokrzyskim w 2012 roku działało 8 stacji dializ (kod: 4132), 

w tym 5 w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 3 w innych 

podmiotach leczniczych. Dysponowały one według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku 102 

stanowiskami dializacyjnymi (53 w sp zoz; 49 inne podmioty lecz.), osiągając łączny 

wskaźnik 0,8 stanowiska dializacyjnego na 10 tysięcy mieszkańców województwa. Liczba 

stacji zmniejszyła się o 1 natomiast liczba stanowisk zmniejszyła się o 4 w stosunku do 2011 

roku. 

 Liczba wykonanych dializ zmniejszyła się w 2012 roku do 69 614, czyli o 228 dializ 

mniej niż w 2011 roku, w tym w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej 

liczba wykonanych dializ zmniejszyła się o 122 natomiast w innych podmiotach leczniczych 

zmniejszyła się o 106. 

OOppiieekkaa  DDłłuuggootteerrmmiinnoowwaa  

Podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 

dysponowały w 2012 roku łącznie 704 łóżkami opieki długoterminowej, w tym 30 łóżkami 

w oddziałach opieki długoterminowej (obejmujących oddziały: dla przewlekle chorych – kod 

4170, medycyny paliatywnej – kod 5182) oraz 674 łóżkami w zakładach opieki 

długoterminowej (obejmujących: zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze – kod 5160, zakłady 
                                                           
18

 Ministerstwo Zdrowia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia  pismo Znak: MZ-OZE-075-9209-2/BD/07 

z dnia 08 stycznia 2007 roku. 
19

 Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa 

Świętokrzyskiego. ŚUW, Kielce 2011 z późniejszymi zmianami. 
20

 Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w Kielcach, Informator o umowach w 2012r. wg kodu i nazwy 

produktu kontraktowego - 03.3300.008.03 świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym: 

https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/ListaSwiadczeniodawcow.aspx?ROK=2012&OW=13&PROD=%25%c5%9a

WIADCZENIA+W+SZPITALNYM+ODDZIALE+RATUNKOWYM%25&ZO=False&UG=False   

https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/ListaSwiadczeniodawcow.aspx?ROK=2012&OW=13&PROD=%25%c5%9aWIADCZENIA+W+SZPITALNYM+ODDZIALE+RATUNKOWYM%25&ZO=False&UG=False
https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/ListaSwiadczeniodawcow.aspx?ROK=2012&OW=13&PROD=%25%c5%9aWIADCZENIA+W+SZPITALNYM+ODDZIALE+RATUNKOWYM%25&ZO=False&UG=False
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opiekuńczo – lecznicze – kod 5170, hospicja stacjonarne – kod 5180). W stosunku do 2011r. 

liczba łóżek opieki długoterminowej zwiększyła się łącznie o 63. Zwiększenie liczby łóżek 

nastąpiło w zakładach opieki długoterminowej stanowiących przedsiębiorstwo samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej (o 11) oraz w zakładach stanowiących 

przedsiębiorstwo innego podmiotu leczniczego (o 52). W 2012r. łączny wskaźnik liczby łóżek 

opieki długoterminowej wynosił 5,5 na 10 tys. mieszkańców województwa i zwiększył się 

w stosunku do 2011r. o 0,5. (Tab. 1 i 6) 

 Liczba leczonych w 2012 roku wynosiła 2 763 osoby i zwiększyła się w stosunku do 

2011 roku o 9,2% tj. o 233 osoby. Zwiększenie liczby leczonych dotyczyło oddziałów 

medycyny paliatywnej (o 11) oraz zakładów stanowiących przedsiębiorstwo innego podmiotu 

leczniczego (o 265). W zakładach opieki długoterminowej stanowiących przedsiębiorstwo 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nastąpiło zmniejszenie liczby 

leczonych o 43 osoby. (Tab.7) 

Przeciętny pobyt chorego ogółem uległ skróceniu w stosunku do 2011 roku o 6,1 dnia 

i wynosił w 2012 roku 85,0 dni. Wskaźnik ten uległ skróceniu w oddziałach medycyny 

paliatywnej (o 1,1 dnia) oraz przedsiębiorstwach innego podmiotu leczniczego (o 32,2 dnia). 

Wydłużył się natomiast w przedsiębiorstwach samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej (o 9,1 dnia). 

W 2012r. wykorzystanie łóżek ogółem wynosiło 91,1% i zmniejszyło się o 10,4% 

w stosunku do 2011r. (101,5%). Zmniejszenie wykorzystania łóżek nastąpiło w oddziałach 

medycyny paliatywnej - o 2,9% oraz przedsiębiorstwach innego podmiotu leczniczego - 

o 17,8%. (Tab.7) 

 

Tabela 6 SSttrruukkttuurraa  łłóóżżeekk  ssttaaccjjoonnaarrnneejj  ooppiieekkii  ddłłuuggootteerrmmiinnoowweejj  ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  

śśwwiięęttookkrrzzyysskkiimm  ww  llaattaacchh  22001122  ––  22001111  

specjalność  
stan na 31.12.2011.  

zmiana 

2011-2012 

stan na 31.12.2012.  

ilość 

łóżek 

ilość łóżek 

na 10 tys.* 

ilość 

łóżek 

ilość łóżek 

na 10 tys.* 

oddziały przewlekle chorych, medycyny 

paliatywnej (4170; 5182) 
30 0,2 0 30 0,2 

zakłady opiekuńczo-lecznicze, 

pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja 

stacjonarne (5160; 5170; 5180) 

sp zoz 243 1,9 11 254 2,0 

inne 368 2,9 52 420 3,3 

Ogółem - OPIEKA DŁUGOTERMINOWA 641 5,0 63 704 5,5 

* populacja ogółem - liczba ludność stan w dniu: 31.12.2011. – 1 278 116; 31.12.2012. – 1 273 995 (GUS) 
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Tabela 7 WWsskkaaźźnniikkii  ddzziiaałłaallnnoośśccii  ssttaaccjjoonnaarrnneejj  ooppiieekkii  ddłłuuggootteerrmmiinnoowweejj  ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  

śśwwiięęttookkrrzzyysskkiimm  ww  llaattaacchh  22001122  ––  22001111  

specjalność 

liczba leczonych średni czas pobytu wykorzystanie łóżek w % 

2011 2012 
2012-

2011 

Polska 

2012* 
2011 2012 

2012-

2011 

Polska 

2012* 
2011 2012 

2012-

2011 

oddziały przewlekle chorych, 

medycyny paliatywnej (4170; 5182) 
501 512 11 17,7 19,6 18,5 -1,1 80,2 89,5 86,6 -2,9 

zakłady opiekuńczo-

lecznicze, pielęgnacyjno-

opiekuńcze, hospicja 

stacjonarne (5160; 5170; 

5180) 

sp zoz 1 105 1 062 -43 x 83,5 92,6 9,1 x 105,8 107,3 1,5 

inne 924 1 189 265 x 139,0 106,8 -32,2 x 99,7 81,9 -17,8 

Ogółem - OPIEKA 

DŁUGOTERMINOWA 
2 530 2 763 233 x 91,1 85,0 -6,1 x 101,5 91,1 -10,4 

* Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia CSI OZ Warszawa 2013 (oddziały przewlekle chorych) 

OOppiieekkaa  PPssyycchhiiaattrryycczznnaa  

Podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 

dysponowały w 2012 roku łącznie 959 łóżkami opieki psychiatrycznej, w tym 690 łóżek 

znajdowało się w samodzielnym publicznym szpitalu psychiatrycznym, 186 łóżek 

w samodzielnych publicznych szpitalach ogólnych oraz 83 łóżka w innych podmiotach 

leczniczych. Łączna liczba łóżek opieki psychiatrycznej nie uległa zmianie w stosunku do 

2011 roku, była jednak niższa o 22 w stosunku do zalecanych wskaźników dostępności, które 

powinny zostać osiągnięte na koniec 2015 roku
21,22

. W 2012 roku struktura łóżek 

psychiatrycznych w szpitalach ogólnych oraz w szpitalach psychiatrycznych była analogiczna 

jak w 2011 roku. Łączny wskaźnik liczby łóżek w opiece psychiatrycznej na 10 tys. 

mieszkańców województwa utrzymywał się na poziomie wskaźnika z 2011 roku i wynosił 

7,5 na 10 tys. (Tab.1 i 8). 

W 2012 roku liczba leczonych wynosiła 11 327 osób, w stosunku do 2011 roku 

zmniejszyła się o 1,1% tj. o 124 osoby. Średni czas pobytu wynosił 28,8 dnia i był krótszy 

w stosunku do 2011r. o 5,3 dnia. Wykorzystanie łóżek zmniejszyło się w stosunku do 2011 

roku o 18,4% i w 2012 roku wynosiło 93,1%. (Tab.9 i 10) 

 W porównaniu, z zalecanymi przez Ministerstwo Zdrowia oraz przyjętymi dla naszego 

województwa, wskaźnikami dostępności do poszczególnych dziedzin działalności opieki 

psychiatrycznej nadal: 

 łączna liczba łóżek była niższa od docelowej liczby łóżek o 22 natomiast łączny wskaźnik 

łóżek na 10 tys. był niższy o 0,2 od wskaźnika rekomendowanego (7,7), 

                                                           
21

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego. 
22

 Uchwała Nr XXI/363/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie 

uchwalenia Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2011 – 2015 
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 w oddziałach psychiatrycznych dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi 

(obejmujących oddziały: psychiatryczny ogólny – kod 4700, rehabilitacji psychiatrycznej 

– kod 4702, leczenia zaburzeń nerwicowych – kod 4704, psychiatryczny dla chorych 

somatycznie – kod 4710, psychogeriatryczny - kod 4712, psychiatryczny dla chorych na 

gruźlicę - kod 4714, psychiatryczny dla przewlekle chorych - kod 4716) liczba łóżek była 

wyższa od docelowej liczby łóżek o 143 natomiast wskaźnik łóżek na 10 tys. był wyższy 

o 1,1 od wskaźnika rekomendowanego, 

 w oddziałach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi (obejmujących 

oddziały: psychiatryczny dla dzieci – kod 4701, , rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci– 

kod 4703, leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci - kod 4705) liczba łóżek była niższa 

od docelowej liczby łóżek o 33 natomiast wskaźnik łóżek na 10 tys. był niższy o 0,3 od 

wskaźnika rekomendowanego, 

 w oddziałach leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich dla uzależnionych od 

alkoholu (obejmujących oddziały / ośrodki leczenia alkoholowych zespołów 

abstynenckich / detoksykacji - kod 4742) liczba łóżek była niższa od docelowej liczby 

łóżek o 9 natomiast wskaźnik łóżek na 10 tys. był niższy o 0,1 od wskaźnika 

rekomendowanego, 

 w oddziałach terapii uzależnienia od alkoholu dla uzależnionych od alkoholu 

(obejmujących oddziały / ośrodki terapii uzależnienia od alkoholu – kod 4744) liczba 

łóżek była wyższa od docelowej liczby łóżek o 23 natomiast wskaźnik łóżek na 10 tys. był 

wyższy o 0,2 od wskaźnika rekomendowanego, 

 w oddziałach detoksykacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych 

(obejmujących oddziały / ośrodki leczenia zespołów abstynenckich po substancjach 

psychoaktywnych / detoksykacji – kod 4748) liczba łóżek była niższa od docelowej liczby 

łóżek o 13 natomiast wskaźnik łóżek na 10 tys. był niższy o 0,1 od wskaźnika 

rekomendowanego, 

 w oddziałach terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych (obejmujących oddziały / ośrodki: terapii uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych – kod 4746, terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla 

dzieci - kod 4747, rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych - 

kody 4750, 4754, 4756) liczba łóżek była niższa od docelowej liczby łóżek o 21 natomiast 

wskaźnik łóżek na 10 tys. był niższy o 0,2 od wskaźnika rekomendowanego, 

 w oddziałach opiekuńczych dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi (obejmujących 

zakłady / oddziały: pielęgnacyjno - opiekuńcze psychiatryczne – kod 5162, opiekuńczo - 
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lecznicze psychiatryczne - kod 5172) liczba łóżek była niższa od docelowej liczby łóżek 

o 112 natomiast wskaźnik łóżek na 10 tys. był niższy o 0,9 od wskaźnika 

rekomendowanego. 

Tabela 8 SSttrruukkttuurraa  łłóóżżeekk  ooppiieekkii  ppssyycchhiiaattrryycczznneejj  ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  śśwwiięęttookkrrzzyysskkiimm  ww  llaattaacchh  

22001122  ––  22001111  

specjalność  

stan na 

31.12.2011.  
zmiana 

2011-

2012 

stan na 

31.12.2012

.  
ilość 

łóżek 

na 10 

tys.*  

ilość 

łóżek 

na 10 

tys.*  

oddziały psychiatryczne szpitalne dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi 

(4700-p.ogólny, 4702-reh.psych., 4704-lecz.zab. nerwicowych, 4710-p.dla 

ch.somatycznie, 4712-psychogeriatryczny, 4714-p.dla ch.na gruźlicę, 4716-p.dla 

przewlekle ch.) 

653 5,1 0 653 5,1 

oddziały szpitalne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi (4701-

p.dla dzieci, 4703-reh.psych. dla dzieci; 4705-lecz.zab.ner. dla dzieci)  
18 0,1 0 18 0,1 

oddziały / pododdziały leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich dla 

uzależnionych od alkoholu (4742-lecz.alkoh. zes.abst.-detok.) 
29 0,2 0 29 0,2 

oddziały terapii uzależnienia od alkoholu dla uzależnionych od alkoholu (4744-

uzal.alkoh.) 
176 1,4 0 176 1,4 

oddziały / łóżka detoksykacyjne dla uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych (4748-lecz.zes.abstyn.po sub.psych. -detok.) 
0 0,0 0 0 0,0 

oddziały  / ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne dla uzależnionych od 

substancji psychoaktywnych (4746-ter. uzal. sub .psych., 4747-

ter.uzal.sub.psych.dz. i mł., rehabilitacyjny dla uzal.sub.psych.-4750, 4754, 

4756) 

sp 
zoz 

0 0,0 0 0 0,0 

inne 68 0,5 0 68 0,5 

oddziały opiekuńcze dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi (5162-ZPO 

psych., 5172-ZOL psych.) 
15 0,1 0 15 0,1 

Ogółem - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA 959 7,5 0 959 7,5 

* populacja ogółem - liczba ludność stan w dniu: 31.12.2011. – 1 278 116; 31.12.2012. – 1 273 995 (GUS) 
 

Tabela 9 WWsskkaaźźnniikkii  ddzziiaałłaallnnoośśccii  ssttaaccjjoonnaarrnneejj  ii  ccaałłooddoobboowweejj  ooppiieekkii  ppssyycchhiiaattrryycczznneejj  

ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  śśwwiięęttookkrrzzyysskkiimm  ww  llaattaacchh  22001122  ––  22001111  wwgg  ppooddmmiioottuu  lleecczznniicczzeeggoo  

rodzaj zakładu 

liczba leczonych średni czas pobytu wykorzystanie łóżek w % 

2011 2012 
2012-

2011 

Polska 

2012* 
2011 2012 

2012-

2011 

Polska 

2012* 
2011 2012 

2012-

2011 

sp zoz 11 218 11 101 -117 
28,0 

27,4 27,4 0,0 
93,6 

96,0 95,0 -1,0 

inne podmioty lecznicze 233 226 -7 356,5 97,4 -259,1 274,2 72,7 -201,5 

Ogółem - OPIEKA 

PSYCHIATRYCZNA 
11 451 11 327 -124 x 34,1 28,8 -5,3 x 111,5 93,1 -18,4 

* Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia CSI OZ Warszawa 2013 (oddziały psychiatryczne szpitali 

ogólnych) 

 

Tabela 10 WWsskkaaźźnniikkii  ddzziiaałłaallnnoośśccii  ssttaaccjjoonnaarrnneejj  ii  ccaałłooddoobboowweejj  ooppiieekkii  ppssyycchhiiaattrryycczznneejj  

ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  śśwwiięęttookkrrzzyysskkiimm  ww  llaattaacchh  22001122  ––  22001111  wwgg  mmiieejjssccaa  rreeaalliizzaaccjjii  śśwwiiaaddcczzeeńń  

rodzaj zakładu 

liczba leczonych średni czas pobytu wykorzystanie łóżek w % 

2011 2012 
2012-

2011 

Polska 

2012* 
2011 2012 

2012-

2011 

Polska 

2012* 
2011 2012 

2012-

2011 

szpital ogólny  2 413 2 445 32 28,0 25,3 26,0 0,7 93,6 89,8 93,8 4,0 

szpital psychiatryczny 8 805 8 656 -149 x 28,0 27,7 -0,3 x 97,7 95,3 -2,4 

pozostałe ośrodki 

psychiatryczne 
233 226 -7 x 356,5 97,4 -259,1 x 274,2 72,7 -201,5 

Ogółem - OPIEKA 

PSYCHIATRYCZNA 
11 451 11 327 -124 x 34,1 28,8 -5,3 x 111,5 93,1 -18,4 

* Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia CSI OZ Warszawa 2013 (oddz. psychiatryczne szpitali ogólnych) 
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AAnneekkss  --  lliicczzbbaa  łłóóżżeekk  wwgg  ssppeeccjjaallnnoośśccii  mmeeddyycczznnyycchh  ww  22001122  rrookkuu  

ooddddzziiaałłyy  cchhoorróóbb  wweewwnnęęttrrzznnyycchh  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

WSzZ Kielce wewnętrzny I 4000 41 

WSzZ Kielce wewnętrzny II 4000 46 

WSzS Czerwona G wewnętrzny  4000 40 

ZOZ Busko Zdrój wewnętrzny  4000 80 

SzP Chmielnik wewnętrzny  4000 30 

SPZOZ Kazimierza W wewnętrzny  4000 57 

ZOZ Końskie wewnętrzny  4000 51 

ZOZ Ostrowiec Św. wewnętrzny I 4000 40 

ZOZ Ostrowiec Św. wewnętrzny II  4000 40 

ZOZ Pińczów wewnętrzny  4000 59 

SPZZOZ Sandomierz wewnętrzny  4000 32 

ZOZ Skarżysko Kam wewnętrzny I 4000 25 

ZOZ Skarżysko Kam wewnętrzny II 4000 55 

PZOZ Starachowice wewnętrzny I 4000 30 

PZOZ Starachowice wewnętrzny o profilu gastrolog. 4000 40 

SPZZOZ Staszów  wewnętrzny  4000 56 

ZOZ Włoszczowa wewnętrzny I 4000 44 

ZOZ Włoszczowa wewnętrzny II 4000 44 

NZOZ SzK Kielce wewnętrzny  4000 43 

NZOZ SzS Jędrzejów wewnętrzny  4000 54 

Sz "TZ" Opatów wewnętrzny  4000 65 

RAZEM 972 

ooddddzziiaałłyy  ggaassttrroollooggiicczznnee  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod  liczba łóżek  

ZOZ Końskie gastroenterologiczny 4050 16 

RAZEM 16 

ŚCO Kielce oddział leczenia jednego dnia 4670 2 

"Endomed" LS Kielce oddział leczenia jednego dnia 4670 1 

ooddddzziiaałłyy  kkaarrddiioollooggiicczznnee  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

WSzZ Kielce kardiologiczny I 4100 46 

WSzZ Kielce kardiologiczny II 4100 46 

ZOZ Końskie kardiologiczny 4100 41 

ZOZ Ostrowiec Św. kardiologiczny 4100 45 

SPZZOZ Sandomierz kardiologiczny 4100 51 

PZOZ Starachowice kardiologiczny 4100 31 

P-AKSCK-A Starachowice kardiologiczny 4100 16 

Intercard OKIEiA Pińczów kardiologiczny 4100 20 

WSzZ Kielce intensywnej terapii kardiolog. 4106 10 

SPZZOZ Sandomierz intensywnego nadzoru kardiologicznego 4106 8 

P-AKSCK-A Starachowice intensywnego nadzoru kardiologicznego 4106 4 

Intercard OKIEiA Pińczów intensywnego nadzoru kardiologicznego 4106 4 

RAZEM 322 

ooddddzziiaałłyy  kkaarrddiioocchhiirruurrggiicczznnee  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

WSzZ Kielce kardiochirurgiczny 4560 15 

P-AKSCK-A Starachowice kardiochirurgiczny 4560 4 

RAZEM 19 
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ooddddzziiaałłyy  nneeffrroollooggiicczznnee  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

WSzZ Kielce nefrologiczny 4130 20 

ZOZ Końskie nefrologiczny 4130 14 

SPZZOZ Sandomierz nefrologiczny 4130 18 

SPZZOZ Sandomierz nefrologiczny dziecięcy 4131 16 

RAZEM 68 

ooddddzziiaałłyy  rreeuummaattoollooggiicczznnee  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

ZOZ Końskie reumatologiczny 4280 32 

SPZZOZ Sandomierz reumatologiczny 4280 20 

PZOZ Starachowice reumatologiczny 4280 20 

ZOZ Włoszczowa reumatologiczny 4280 31 

RAZEM 103 

ooddddzziiaałłyy  ppeeddiiaattrryycczznnee  ((zz  nneeoonnaattoollooggiicczznnyymmii))  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

WSSzDz Kielce pediatryczny I 4401 23 

WSSzDz Kielce pediatryczny II 4401 90 

WSSzDz Kielce pediatryczny III 4401 30 

ZOZ Busko Zdrój pediatryczny 4401 35 

ZOZ Końskie pediatryczny 4401 20 

ZOZ Ostrowiec Św. pediatryczny 4401 42 

SPZZOZ Sandomierz pediatryczny 4401 30 

ZOZ Skarżysko Kam pediatryczny 4401 35 

PZOZ Starachowice pediatryczny 4401 25 

SPZZOZ Staszów  pediatryczny 4401 26 

ZOZ Włoszczowa pediatryczny 4401 21 

NZOZ SzS Jędrzejów pediatryczny 4401 30 

Sz "TZ" Opatów pediatryczny 4401 25 

RAZEM pediatryczne 432 

WSzZ Kielce neonatologiczny 4421 36 

WSSzDz Kielce patologii i intensywnej terapii  noworodka 4421 8 

ŚCMiNSzS Kielce neonatologiczny 4421 55 

ZOZ Busko Zdrój neonatologiczny 4421 19 

ZOZ Końskie neonatologiczny 4421 12 

ZOZ Ostrowiec Św. neonatologiczny 4421 25 

ZOZ Pińczów neonatologiczny 4421 20 

SPZZOZ Sandomierz neonatologiczny 4421 26 

ZOZ Skarżysko Kam neonatologiczny 4421 30 

PZOZ Starachowice neonatologiczny 4421 21 

SPZZOZ Staszów  neonatologiczny 4421 19 

ZOZ Włoszczowa neonatologiczny 4421 12 

NZOZ SzK Kielce neonatologiczny 4421 35 

NZOZ SzS Jędrzejów neonatologiczny 4421 26 

Sz "TZ" Opatów neonatologiczny 4421 19 

RAZEM neonatologiczne 363 

ooddddzziiaałłyy  cchhiirruurrggiicczznnee  ddllaa  ddzziieeccii  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

WSSzDz Kielce chirurgiczny 4501 66 

RAZEM 66 
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ooddddzziiaałłyy  hheemmaattoollooggiicczznnee  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

ŚCO Kielce onkohematologiczny 4070 28 

WSSzDz Kielce hematologiczno - onkologiczny 4071 26 

RAZEM 54 

ooddddzziiaałłyy  nneeuurroollooggiicczznnee  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

WSzZ Kielce neurologiczny 4220 72 

ZOZ Końskie neurologiczny 4220 22 

ZOZ Ostrowiec Św. neurologiczny 4220 18 

SPZZOZ Sandomierz neurologiczny 4220 19 

ZOZ Skarżysko Kam neurologiczny 4220 17 

PZOZ Starachowice neurologiczny 4220 20 

SPZZOZ Staszów  neurologiczny 4220 31 

WSzZ Kielce udarowy 4222 50 

ZOZ Końskie udarowy 4222 16 

ZOZ Ostrowiec Św. udarowy 4222 16 

SPZZOZ Sandomierz udarowy 4222 23 

ZOZ Skarżysko Kam udarowy 4222 16 

RAZEM 320 

ooddddzziiaałłyy  ddeerrmmaattoollooggiicczznnee  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

WSzZ Kielce dermatologiczny 4200 13 

ZOZ Końskie dermatologiczny 4200 17 

RAZEM 30 

CD "Bella Derm" Kielce oddział leczenia jednego dnia 4670 2 

ooddddzziiaałłyy  oonnkkoollooggiicczznnee  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

ŚCO Kielce medycyny nuklearnej 4140 5 

ŚCO Kielce chemioterapii 4242 54 

ŚCO Kielce radioterapii 4244 72 

ŚCO Kielce brachyterapii 4244 10 

ŚCO Kielce ginekologii onkologicznej 4460 20 

RAZEM 161 

ŚCO Kielce ośrodek chemioterapii dziennej 4242 47 

ooddddzziiaałłyy  cchhoorróóbb  zzaakkaaźźnnyycchh  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

WSzZ Kielce zakaźny 4340 67 

ZOZ Busko Zdrój zakaźny 4340 47 

ZOZ Skarżysko Kam zakaźny 4340 16 

PZOZ Starachowice zakaźny 4340 20 

RAZEM 150 

ooddddzziiaałłyy  cchhiirruurrggiicczznnee  ooggóóllnnee  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

P-AKSCK-A Starachowice angiologiczny 4120 6 

WSzZ Kielce chirurgiczny 4500 67 

WSzS Czerwona G chirurgiczny 4500 52 

ZOZ Busko Zdrój chirurgiczny 4500 56 
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SzP Chmielnik chirurgiczny 4500 25 

ZOZ Końskie chirurgiczny 4500 35 

ZOZ Ostrowiec Św. chirurgiczny 4500 46 

ZOZ Pińczów chirurgiczny 4500 26 

SPZZOZ Sandomierz chirurgiczny 4500 45 

ZOZ Skarżysko Kam chirurgiczny 4500 45 

PZOZ Starachowice chirurgiczny 4500 37 

SPZZOZ Staszów  chirurgiczny 4500 38 

ZOZ Włoszczowa chirurgiczny 4500 40 

NZOZSzK Kielce chirurgiczny 4500 38 

NZOZSzS Jędrzejów chirurgiczny 4500 30 

Sz "TZ" Opatów chirurgiczny 4500 32 

WSzS Czerwona G chirurgii klatki piersiowej 4520 41 

ZOZ Końskie chirurgii naczyń i angiologii 4530 36 

P-AKSCK-A Starachowice chirurgii naczyniowej 4530 14 

ŚCO Kielce chirurgii onkologicznej 4540 46 

RAZEM 755 

Salwiko - Chirurgia Kielce oddział leczenia jednego dnia 4670 4 

NSZOZCM "VISUS" 

Starachowice 
oddział leczenia jednego dnia 4670 25 

ooddddzziiaałłyy  nneeuurroocchhiirruurrggiicczznnee  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

WSzZ Kielce neurochirurgiczny 4570 52 

RAZEM 52 

ooddddzziiaałłyy  uurraazzoowwoo  ––  oorrttooppeeddyycczznnee  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

WSzZ Kielce urazowo-ortopedyczny 4580 55 

ZOZ Busko Zdrój urazowo-ortopedyczny 4580 50 

ZOZ Końskie urazowo-ortopedyczny 4580 27 

ZOZ Ostrowiec Św. urazowo-ortopedyczny 4580 34 

SPZZOZ Sandomierz urazowo-ortopedyczny 4580 30 

ZOZ Skarżysko Kam urazowo-ortopedyczny 4580 30 

PZOZ Starachowice urazowo-ortopedyczny 4580 35 

SPZZOZ Staszów  urazowo-ortopedyczny 4580 28 

ZOZ Włoszczowa urazowo-ortopedyczny 4580 25 

SSzO-R "Górka"  Busko Z urazowo-ortopedyczny 4580 15 

NZOZSzS Jędrzejów urazowo-ortopedyczny 4580 13 

WSSzDz Kielce urazowo-ortopedyczny 4581 25 

SSzO-R "Górka" Busko Z urazowo-ortopedyczny dziecięcy 4581 7 

RAZEM 374 

"ORTMEDIC" Kielce chirurgia jednego dnia 4670 1 

NSZOZCM "VISUS" 

Starachowice 
oddział leczenia jednego dnia 4670 25 

ooddddzziiaałłyy  ookkuulliissttyycczznnee  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

WSzZ Kielce okulistyczny 4600 29 

ZOZ Końskie okulistyczny 4600 22 

ZOZ Ostrowiec Św. okulistyczny 4600 18 

PZOZ Starachowice okulistyczny 4600 17 

RAZEM 86 

NSZOZCM "VISUS" 

Starachowice 
oddział leczenia jednego dnia 4670 25 

"Medilens" Kielce oddział leczenia jednego dnia 4670 4 
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ooddddzziiaałłyy  oottoorryynnoollaarryynnggoollooggiicczznnee  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

WSzZ Kielce laryngologiczny 4610 39 

ŚCO Kielce otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi 4610 26 

ZOZ Końskie laryngologiczny 4610 6 

ZOZ Ostrowiec Św. laryngologiczny 4610 15 

SPZZOZ Sandomierz laryngologiczny 4610 17 

ZOZ Skarżysko Kam laryngologiczny 4610 20 

SPZZOZ Staszów  laryngologiczny 4610 31 

RAZEM 154 

ooddddzziiaałłyy  ppoołłoożżnniicczzoo--ggiinneekkoollooggiicczznnee  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

WSzZ Kielce położniczo-ginekologiczny 4450 61 

ŚCMiNSzS Kielce ginekologiczno - położniczy 4450 100 

ZOZ Busko Zdrój położniczo-ginekologiczny 4450 42 

ZOZ Końskie położniczo-ginekologiczny 4450 26 

ZOZ Ostrowiec Św. położniczo-ginekologiczny 4450 37 

ZOZ Pińczów położniczo-ginekologiczny 4450 30 

SPZZOZ Sandomierz położniczo-ginekologiczny 4450 47 

ZOZ Skarżysko Kam położniczo-ginekologiczny 4450 59 

PZOZ Starachowice położniczo-ginekologiczny 4450 35 

SPZZOZ Staszów  położniczo-ginekologiczny 4450 26 

ZOZ Włoszczowa położniczo-ginekologiczny 4450 31 

NZOZ SzK Kielce położniczo-ginekologiczny 4450 65 

NZOZ SzS Jędrzejów położniczo-ginekologiczny 4450 30 

Sz "TZ" Opatów położniczo-ginekologiczny 4450 33 

RAZEM 622 

ooddddzziiaałłyy  uurroollooggiicczznnee  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

ŚCO Kielce urologiczny 4640 17 

WSzS Czerwona G urologiczny 4640 40 

ZOZ Końskie urologiczny 4640 13 

ZOZ Ostrowiec Św. urologiczny 4640 30 

SPZZOZ Sandomierz urologiczny 4640 32 

SPZZOZ Staszów  urologiczny 4640 25 

RAZEM 157 

ooddddzziiaałłyy  ggrruuźźlliiccyy  ii  cchhoorróóbb  ppłłuucc  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

WSzS Czerwona G gruźlicy i chorób płuc I 4270 56 

ZOZ Busko Zdrój gruźlicy i chorób płuc 4270 56 

WSzS Czerwona G pulmonologiczny  4272 60 

WSzS Czerwona G pulmonologiczno-alergologiczny 4272 38 

ZOZ Ostrowiec Św. pulmonologiczny 4272 30 

RAZEM 240 

ooddddzziiaałłyy  rreehhaabbiilliittaaccyyjjnnee  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

WSzZ Kielce rehabilitacyjny 4300 42 

ŚCR Czarniecka G rehabilitacyjny I 4300 69 

ŚCR Czarniecka G rehabilitacyjny II 4300 69 

ZOZ Końskie rehabilitacyjny 4300 23 
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ZOZ Ostrowiec Św. rehabilitacyjny 4300 15 

SPZZOZ Sandomierz rehabilitacyjny 4300 18 

ZOZ Skarżysko Kam rehabilitacyjny 4300 25 

PZOZ Starachowice rehabilitacyjny 4300 25 

SSzO-R "Górka"  Busko Z rehabilitacyjny 4300 49 

ZReh CaritasDK Piekoszów rehabilitacyjny 4300 20 

ZOZ Końskie rehabilitacyjny dziecięcy 4301 15 

SSzO-R "Górka"  Busko Z rehabilitacyjny dziecięcy 4301 79 

ZOZ Włoszczowa rehabilitacyjny 4302 31 

WSzZ Kielce rehabilitacji neurologicznej 4306 5 

WSzZ Kielce rehabilitacji neurologicznej 4306 27 

ZOZ Końskie rehabilitacji neurologicznej 4306 15 

ZOZ Ostrowiec Św. rehabilitacji neurologicznej 4306 12 

SPZZOZ Sandomierz rehabilitacji neurologicznej 4306 18 

ZOZ Skarżysko Kam rehabilitacja neurologiczna 4306 10 

PZOZ Starachowice rehabilitacji neurologicznej 4306 12 

WSzZ Kielce rehabilitacji kardiologicznej 4308 16 

WSzS Czerwona G rehabilitacji pulmonologicznej 4310 20 

RAZEM 615 

ooddddzziiaałłyy  aanneesstteezzjjoollooggiiii  ii  iinntteennssyywwnneejj  tteerraappiiii  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

WSzZ Kielce intensywnej terapii 4260 5 

WSzZ Kielce intensywnej terapii 4260 14 

WSzZ Kielce intensywnej terapii 4260 4 

ŚCO Kielce intensywnej terapii 4260 5 

WSzS Czerwona G intensywnej terapii 4260 5 

ZOZ Busko Zdrój intensywnej terapii 4260 3 

ZOZ Końskie intensywnej terapii 4260 6 

ZOZ Ostrowiec Św. intensywnej terapii 4260 10 

ZOZ Pińczów intensywnej terapii 4260 3 

SPZZOZ Sandomierz intensywnej terapii 4260 6 

ZOZ Skarżysko Kam intensywnej terapii 4260 5 

PZOZ Starachowice intensywnej terapii 4260 7 

SPZZOZ Staszów  intensywnej terapii 4260 4 

ZOZ Włoszczowa intensywnej terapii 4260 5 

NZOZ SzK Kielce intensywnej terapii 4260 4 

NZOZ SzS Jędrzejów intensywnej terapii 4260 3 

Sz "TZ" Opatów intensywnej terapii 4260 2 

P-AKSCK-A Starachowice intensywnej terapii 4260 1 

WSSzDz Kielce OITCH i Anestezjologii 4261 5 

RAZEM 97 

ooddddzziiaałłyy  eennddookkrryynnoollooggiicczznnee  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

ŚCO Kielce endokrynologiczny 4030 20 

RAZEM 20 

rraattoowwnniiccttwwoo  mmeeddyycczznnee  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

ZOZ Końskie szpitalny oddział ratunkowy 4902 6 

SPZZOZ Sandomierz szpitalny oddział ratunkowy 4902 2 

SPZZOZ Staszów  szpitalny oddział ratunkowy 4902 5 

ZOZ Włoszczowa szpitalny oddział ratunkowy 4902 4 

RAZEM 17 
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ssttaaccjjee  ddiiaalliizz  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba stanowisk 

WSzZ Kielce stacja dializ 4132 15 

ZOZ Busko Zdrój stacja dializ 4132 10 

ZOZ Końskie stacja dializ 4132 10 

ZOZ Ostrowiec Św. stacja dializ 4132 7 

PZOZ Starachowice stacja dializ 4132 11 

RAZEM publiczne: 53 

NZOZ "Diaverum" Kielce stacja dializ 4132 15 

NZOZMC Dializ Sandomierz stacja dializ 4132 20 

O Dializ Jędrzejów stacja dializ 4132 14 

RAZEM niepubliczne: 49 

ooppiieekkaa  ddłłuuggootteerrmmiinnoowwaa  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

ŚCO Kielce opieki paliatywnej (5182) 4180 10 

PZOZ Starachowice opieki paliatywnej (5182) 4180 20 

RAZEM oddziały publiczne 30 

SzP Chmielnik zakład opiekuńczo - leczniczy 5170 21 

SPZOZ Kazimierza W zakład opiekuńczo - leczniczy 5170 27 

ZOZ Końskie zakład opiekuńczo - leczniczy 5170 38 

ZOZ Ostrowiec Św. zakład opiekuńczo-leczniczy 5170 29 

ZOZ Pińczów zakład opiekuńczo - leczniczy 5170 90 

ZOZ Skarżysko Kamienna zakład opiekuńczo - leczniczy 5170 34 

SPZZOZ Sandomierz hospicjum stacjonarne 5180 15 

RAZEM zakłady publiczne 254 

COPdlaD "Anna" Skarżysko Koś zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy 5160 18 

COP "Rodzina" Ubyszów zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy 5160 15 

ZOLdlaPCh ZgrSJ Kielce zakład opiekuńczo - leczniczy 5170 63 

ZPOL "Caritas"DK ZOL Piekoszów i 

Sędziszów 
zakład opiekuńczo - leczniczy 5170 65 

ZOLiR Bilcza zakład opiekuńczo - leczniczy 5170 72 

NZOL Koniemłoty zakład opiekuńczo - leczniczy 5170 85 

ZOL Kurozwęki  Staszów zakład opiekuńczo - leczniczy 5170 27 

NZOZ Medyk ZOL Koprzywnica zakład opiekuńczo - leczniczy 5170 34 

NZOZ SzS Jędrzejów hospicjum stacjonarne 5180 16 

NSZOZ "GOMED" ZMP-Hos 

Pawłów Godów 
hospicjum stacjonarne 5180 25 

RAZEM zakłady niepubliczne 420 

ooppiieekkaa  ppssyycchhiiaattrryycczznnaa  

nazwa podmiotu leczniczego nazwa oddziału kod liczba łóżek  

WSzZ Kielce psychiatryczny 4700 108 

SPZZOZ Sandomierz psychiatryczny 4700 60 

ŚCP Morawica psychiatryczny A 4700 122 

ŚCP Morawica psychiatryczny III 4700 78 

ŚCP Morawica psychiatryczny IV 4700 78 

ŚCP Morawica psychiatryczny V 4700 78 

ŚCP Morawica psychiatryczny VI 4700 78 

ŚCP Morawica leczenia zaburzeń nerwicowych 4704 15 

ŚCP Morawica psychosomatyczny 4710 36 

Razem dla dorosłych 653 

WSzZ Kielce psychiatryczny dziecięcy 4701 18 

Razem dla dzieci 18 
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ŚCP Morawica detoksykacji 4742 29 

Razem detoks alkohol 29 

ŚCP Morawica terapii uzależnienia od alkoholu  4744 69 

ŚCP Morawica terapii uzależnienia od alkoholu  4744 107 

Razem ter. alkohol 176 

NZOZ OR-RdlaDziM Luta 

oddział terapii uzależnienia od 

substancji psychoaktywnych dla 

dzieci i młodzieży 
4747 22 

OLUodŚP "San Damiano" Chęciny 

oddział rehabilitacyjny dla 

uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych 
4750 21 

ORdlaOzUodSP Mniów Pałęgi 

oddział rehabilitacyjny dla 

uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych 

4750 25 

Razem ter. psychotr 68 

NZOZ Medyk ZOL Koprzywnica 
zakład opiekuńczo-leczniczy 

psychiatryczny 
5172 15 

Razem opiekuńcze dla dorosłych 15 

 


